Zápis
z 2.zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň
konaného dne 18.12.2014
1. Složení slibu členů zastupitelstva
Před zahájením složili slib pan Ing. Miroslav Doležel a paní Eva Kalandrová .
2. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil a řídil pan starosta.
Schválení programu : přítomno 26 pro : 26
2.A. Volba návrhové komise : Miloš Freiberg PhDr., Petr Štědronský, Jan Merta
Přítomno : 26
pro : 26
3. Jmenování ověřovatelů zápisu : Mgr.Petr Kolečkář, Mgr. Edita Kremláčková
4. VII.02/4/2600 Věc : Úprava Volebního řádu pro volby uvolněných členů ZMČ a členů RMČ
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Tento materiál byl stažen z programu zasedání .
Přítomno : 26
pro : 25
zdržel se: 1
5. VII.02/5/2000 Věc : Projekt Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno,
Horníkova 1 – žádost o dotaci
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje Realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch
v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 ve výši 8 404 714 Kč vč. DPH, bez finanční spoluúčasti z
rozpočtu města Brna
ZMČ souhlasí se spolufinancováním a předfinancováním projektu Rekonstrukce a rozšíření
sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 z vlastních prostředků rozpočtu
MČ Brno – Líšeň
ZMČ souhlasí s podáním žádosti o dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod na projekt Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu
ZŠ Brno, Horníkova 1
ZMČ potvrzuje zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2015
ZMČ bere na vědomí , že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků
přítomno : 26
pro : 26
6. VII.02/6/1110 Věc : Schválení termínů zasedání ZMČ na I.pololetí r. 2015
Usnesení : ZMČ schvaluje tyto termíny zasedání ZMČ Brno – Líšeň na I.pololetí r. 2015 :
29.1.,5.3.,23.4.,28.5.,25.6. začátek v 17.00 hod.
přítomno : 26
pro : 26
7. VII.02/7/1110 Věc : Pověření k přijímání a uzavření manželství snoubenců
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ pověřuje přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v
souladu s § 11a, odstavec 1 písmeno a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jména
a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
na území městské části Brno – Líšeň, ve volebním období 2014 - 2018
přítomno : 26
pro : 25
nehlasoval : 1
8. VII.02/8/2700 Věc : Žádost MO MMB o stanovisko zdejších samosprávných orgánů k návrhu
využití předkupního práva k pozemku p.č. 789 (a dalším) – 115 m2 – trvalý
travní porost v k.ú.Líšeň
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ nesouhlasí s využitím předkupního práva k pozemkům p.č. 789,784,786,787,788,

785/6,718/1,718/3,785/1,785/2,785/3,785/4 a 785/5 v k.ú.Líšeň, v platném ÚPmB
zařazených jako veřejně prospěšná stavba VPS 37/07-I s převzetím finančních nákladů
na realizaci VPS č. 37/07 – I z úrovně MČ Brno – Líšeň z důvodu značné finanční
náročnosti VPS
přítomno : 27
pro : 26
zdržel se : 1
9. VII.02/9/2700 Věc : Žádost MO MMB o stanovisko zdejších samosprávných orgánů k návrhu
prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 1675/8 o celkové výměře 3340 m2 –
ostatní plocha /ostatní komunikace v k.ú.Líšeň, zastavěného stavbou sklepa, současně s využitím
přístupu k rodinnému domu Klajdovská 7
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ nesouhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 1675/8 v k.ú.Líšeň zastavěného stavbou
sklepa se vstupem do rodinného domu Klajdovská 7, do vlastnictví majitele tohoto
rodinného domu, z důvodu zařazení pozemku ve veřejném dopravním prostoru
přítomno : 27
pro : 27
10. VII.02/10/2700 Věc : Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje/pronájmu části pozemku
p.č. 3676/1 o celkové výměře 3810 m2 – ostatní komunikace, zastavěného
po zaměření geometrickým plánem č. 4139-75/2014 se vznikem p.č. 3676/8 – 1 m2 v k.ú.Líšeň
rodinným domem Ondráčkova 203
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s odprodejem části pozemku p.řč. 3676/1 po zaměření geometrickým
plánem č. 4139-75/2014, pozemku p.č. 3676/8 o výměře 1 m2 v k.ú.Líšeň, do vlastnictví
majitelů rodinného domu Ondráčkova 276/203
přítomno : 27
pro : 27
11. VII.02/11/2700 Věc : Předložení návrhu RMB na vydání územního opatření o stavební uzávěře,
která se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené ul.Samoty,
Střelnice, Slavomírova, v severní části ohraničené lesem v k.ú.Líšeň, do doby zpracování územní studie Habří
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s předložením návrhu RMB o vydání územního opatření o stavební uzávěře
která se vydává opatřením obecné povahy na území vymezeném ul. Samoty, Střelnice,
Slavomírova v severní části ohraničeném lesem v k.ú.Líšeň, do doby zpracování územní
studie Habří
pověřuje p.starostu podpisem návrhu předkládaného RMB
přítomno : 27
pro : 25
zdržel se : 2
12. VII.02/12/2700 Věc : Urgence Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj , projednání
zaujetí stanoviska k návrhu schválení plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy na k.ú.Líšeň
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ stahuje z programu zasedání materiál Urgence Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj, projednání zaujetí stanoviska k návrhu schválení „plánu společných
zařízení komplexní pozemkové úpravy na k.ú.Líšeň „
přítomno : 27
pro : 24
proti : 2 zdržel se :1
13. VII.02/13/2500 Věc :Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMČ Brno – Líšeň, kteří nejsou pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, pro rok 2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena ZMČ – Brno – Líšeň pro rok 2015 s účinností od 1.1.2015 dle přílohy
přítomno : 26
pro : 26
14. VII.02/14/2500 Věc : Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.09.2014
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno –Líšeň k 30.09.2014

dle příloh
přítomno : 26
pro : 26
15.VII.02/15/2500 Věc : Rozpočtové opatření č.30,31.32 a 33/2014
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 30/2014, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
rozpočtové opatření č. 31/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje upraveného rozpočtu
o 261 577,97 Kč dle přílohy
rozpočtové opatření č. 32/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje upraveného rozpočtu
o 2 500.142,47 Kč dle přílohy
rozpočtové opatření č. 33/2014, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy
přítomno : 27
pro : 27
16. VII.02/16/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 34/2014
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje
upraveného rozpočtu o 489 942, 52 Kč dle přílohy
přítomno : 27
pro : 27
17. VII.02/17/2500 Věc : Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Rozpočet byl vyvěšen na ÚD.
K rozpočtu nepřišli žádné písemné připomínky.
Usnesení : ZMČ schvaluje rozpočet MČ Brno – Líšeň na rok 2015 :
- Příjmy …………….
151 570 tis.Kč
- Výdaje …………….
180 228 tis.Kč
- Financování …….
26 658 tis.Kč
- Rozpočet peněžních fondů
- Plán hospodaření VHČ – DOMY MČ Brno –Líšeň
dle příloh
ZMČ bere na vědomí přehled kapitálových výdajů MČ Brno – Líšeň na rok 2015
ZMČ pověřuje Radu městské části Brno –Líšeň , ve smyslu § 102 odst. 2 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvalováním rozpočtových opatření
v roce 2015 do částky 400 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ
dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu
ZMČ ukládá Radě městské části předkládat Zastupitelstvu MČ Brno –Líšeň na vědomí
Rozpočtová opatření schválená RMČ na nejbližším zasedání ZMČ
ZMČ uděluje výjimku z článku II. odst. Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ
Brno –Líšeň pro dotace typu A na rok 2015
ZMČ souhlasí se zahrnutím částky pro poskytování dotací typu A na rok 2015 do schváleného
rozpočtu obecně jako rezervy s tím, že její použití na dotace konkrétním příjemcům bude řešeno
rozpočtovým opatřením v roce 2015
přítomno : 27
pro : 25
zdržel se : 2
18. VII.02/18/2600 Věc : Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Modernizace a rekonstrukce bytů
v bytových domech v Brně –Líšni II. etapa – záměr zadání, oznámení předběžných
informací, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Vyjádření : viz důvodová práce
Usnesení : ZMČ souhlasí se záměrem podlimitní významné veřejné zakázky na stavební práce Modernizace
a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně –Líšni II.etapa
ZMČ schvaluje údaje obsažené ve formuláři Oznámení předběžných informací, včetně odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 zákona ZVZ
ZMČ pověřuje právničku majetkoprávního odboru garanta veřejných zakázek, Mgr.Petru Dolenskou,
podpisem formuláře Oznámení předběžných informací

ZMČ ukládá právničce majetkoprávního odboru, garantovi veřejných zakázek, Mgr.Petře Dolenské,
zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní významné veřejné zakázky na služby Modernizace
a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně –Líšni II.etapa prostřednictvím formuláře Oznámení
předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek, T : bezodkladně
a další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k zákonu o veřejných zakázkách,
T . bezodkladně
přítomno : 27
pro : 27
19. Interpelace
MUDr. Drbal - dotaz zda již byla zadána studie – řešení křižovatky – Holzova – Letecká
RNDr. Borecký – kdy budou ustanoveny komise a kdy začnou fungovat
JUDr. Příborský – Zahradní město – propojení ulice Markovičova – Chmelnice – vyřešení této situace
p.Merta – nová výstavby ulice Houbalova – rozkopaný chodník
Na všechny interpelace bylo odpovězeno přímo na zasedání ZMČ
20. Diskuse
Fux – (občan Líšně) – areál Říčky – Lesy české republiky vydávají povolenky k vjezdu
p.Maixner – propadená zámková dlažba Jírova 5
Mgr.Kremláčková – dotaz zda by bylo možné seznámit se s materiálem od Krajského pozemkového úřadu –
„ plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Líšeň „ . Krajský pozemkový
úřad tento materiál přednesl a seznámil s ním zastupitele, kteří by měli zájem .
21. Projednání zápisů z výborů
Byl předložen jednací řád kontrolního výboru.
ZMČ schvaluje Jednací řád kontrolního výboru ZMČ Brno –Líšeň v předloženém znění
Přítomno : 27
pro : 26
zdržel se : 1
ZMČ bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 4.12.2014
pro : 27
22. Závěr
Zasedání ukončil pan starosta.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Mgr. Edita Kremláčková
ověřovatelka
Mgr. Petr Kolečkář
ověřovatel

