Zápis
z 6.zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň
konaného dne 28.05.2015

1.Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil pan starosta.
Uvedl, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován.
Hlasování o schválení programu : přítomno : 24 pro : 24
2. Návrhová komise : RNDr. Borecký, CSc., p. Merta
3. Ověřovatelé zápisu : p. Štědronský, Mgr. Kolečkář.
4. VII.6/4/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 06 a 07/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
RNDr. Borecký podnět radě, předkládat stavební komisi k posouzení vícepráce u veřejných zakázek.
Usnesení : ZMČ bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 06/2015, kterým se zvyšují příjmy a výdaje
upraveného rozpočtu o 1 360 tis.Kč dle přílohy
rozpočtové opatření č. 07/2015, kterým se zvyšují příjmy a výdaje upraveného rozpočtu
o 3 tis. Kč dle přílohy
přítomno : 24
pro : 24
5. VII.6/5/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 08/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 08/2015, kterým se nemění výše upraveného
rozpočtu dle přílohy
přítomno : 24
pro : 24
6. VII.6/6/2500 Věc : Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.03.2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno –Líšeň k 31.03.2015
dle příloh
přítomno : 24
pro : 23
nehlasoval : 1
7. VII.6/7/2500 Věc : Návrh závěrečného účtu MČ Brno –Líšeň za rok 2014,
Účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2014
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s celoročním hospodařením MČ Brno –Líšeň za rok 2014, a to bez výhrad
Přítomno : 24
pro : 22
zdržel se : 1
nehlasoval : 1
ZMČ schvaluje závěrečný účet MČ Brno – Líšeň za rok 2014 dle přílohy č. 1 se stavem
celkových
příjmů …………………. 214 595,430 tis. Kč
výdajů ………………… 189 369,622 tis. Kč
financování ………….. - 25 225,808 tis.Kč
výsledky hospodaření VHČ – DOMY MČ Brno – Líšeň dle str. 29-31 přílohy č. 1
přítomno : 24
pro : 24
ZMČ schvaluje účetní závěrku MČ Brno –Líšeň za rok 2014 dle přílohy č. 2
Přítomno : 24
pro : 23
zdržel se : 1
8.VII.6/8/2600 Věc : Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Danuší Dzurňákovou na dlužnou
částku za nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu č. 6, Molákova 13 (k 30.4.2015 dlužná
částka ve výši 43 442,- Kč) a to se splátkami ve výši 1 000,- Kč měsíčně
přítomno : 24
pro : 24
9. VII.6/9/2600 Věc: Úprava zřizovací listiny Mateřské školy Šimáčkova
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje dodatek č. 6 a úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy SEDMIKRÁSKA, Brno,
Šimáčkova 1, p.o.
pověřuje p. starostu jejich podpisem
přítomno : 23
pro : 23
10. VII.6/10/2600 Věc : Podlimitní významná veřejná zakázka na stavební práce Modernizace a rekonstrukce
bytů v bytových domech v Brně – Líšni II.etapa – odůvodnění veřejné zakázky
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na rámcovou smlouvu na stavební
práce s názvem Rekonstrukce a modernizace bytů v bytových domech v Brně – Líšni II.etapa podle
§ 156 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách
ZMČ ukládá garantovi veřejných zakázek Mgr.Petře Dolenské zajistit uveřejnění odůvodnění této
veřejné zakázky na profilu zadavatele : T : do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení
zadávacího řízení
přítomno : 25
pro : 24
nehlasoval : 1
11. VII.6/11/2700 Věc : Žádost p. Kobelky a paní Mullerové o prodej nebo pronájem pozemků p.č. 5233 –
226 m2 – orná půda a p.č. 5232/17 – 15 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace
v k.ú.Líšeň , oba pozemky jsou evidovány ve vlastnictví statutárního města Brna
Vyjádření . viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 5233 a p.č. 5232/17 v k.ú.Líšeň do doby vybudování –
rozšíření komunikace ul. Samoty
přítomno : 25 pro : 24
nehlasoval : 1
12. VII.6/12/2700 Věc : Investiční odbor MMB žádá o stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky st.
města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 25/2005
k zajištění Energetické koncepce st.města Brna
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 25/2005 ,k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna
přítomno : 25
pro : 25
13. VII.6/13/2700 Věc : Předložení návrhu RMB na vydání územního opatření o stavební uzávěře, která
se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené z jihu ulicí Knisovou a
přilehlými zahrádkami (část) ze západu ulicí Šimáčkovou a ulicí Kostelíček, ze severu ulicí Obeckou a
z východu ulicí Podlesnou, do doby zpracování regulačního plánu Kostelíček , podrobněji viz schéma –
grafická příloha
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s předložením návrhu Radě města Brna na vydání územního opatření o stavební
uzávěře, která se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené z jihu ulicí Kniesovou
a přilehlými zahrádkami (část), ze západu ulicí Šimáčkovou a ulicí Kostelíček, ze severu ulicí
Obeckou a z východu ulicí Podlesnou, do doby zpracování regulačního plánu Kostelíček
Pověřuje p .starostu MČ Brno –Líšeň, podpisem návrhu předkládaného RMB

Přítomno : 25

pro : 25

14. VII.6/14/2700 Věc . Majetkový odbor MMB žádá o stanovisko k nabytí a prodeji nemovitostí v areálu
spol. Zetor, a.s. v souvislosti s nabídkou této společnosti
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ ruší své usnesení č. 5/27 z VI./27.zasedání ZMČ Brno – Líšeň, konaném dne 7.11.2013
a k nabytí a prodeji pozemků p.č. 8811/7,9165/2,9143/2,9168/2,9171/4,9171/3,9175/2,9174/3,
9177/2,9176/2 a p.č. 6630/1,8546/1,6629,8546/2,4290/7 a p.č.9172,9173,9478/3,9293/3,
9293/38,9293/40,9293/44,9293/45,9294/19,9317/1,9317/3,9318/1,9321/1 v k.ú.Líšeň a nepřijímá
žádné usnesení do doby uzavření vzájemných jednání mezi statutárním městem Brnem a ostatními
subjekty o podmínkách a konkrétním vyjasněním převodů pozemků právnickým, event.. fyzickým
osobám
přítomno : 25
pro : 25
15. VII.6/15/2700 Věc : Návrh odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Brno – Líšeň na úpravu znění
usnesení bodu č. 8/2 z VII./2 zasedání ZMČ Brno – Líšeň, konaného dne 18.12.2014
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ upřesňuje své usnesení č. 8/2 z VII./2.zasedání , konaného dne 18.12.2014
a souhlasí s předložením návrhu Radě města Brna o vydání územního opatření o stavební uzávěře,
která se vydává opatřením obecné povahy na území vymezeném ul. Samoty, Střelnice, Slavomírova
v severní části ohraničené lesem v k.ú.Líšeň, ve kterém se změnily Regulativy pro uspořádání území
zrušením ze dne 23.01.2015 opatřením obecné povahy č. 3/2014 Změna Územního plánu města
Brna Aktualizace ÚPmB vydaná dle § 54 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem města Brna na
Z6/035 zasedání, konaném dne 17.června 2014 a
Pověřuje p.starostu podpisem návrhu předkládaného RMB
Přítomno : 25
pro : 24
nehlasoval : 1
16. VII.6/16/2700 Věc : Znění konkrétních důvodů nezbytných k řádnému projednání Plánu společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy na k.ú.Líšeň, k usnesení č. 8/5 z VII./5.zasedání ZMČ
Brno – Líšeň, konaném dne 23.04.2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s návrhem znění konkrétních výhrad neprojednání Plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy na k.ú. Líšeň, předkládaných do jednání Zastupitelstva MČ Brno –Líšeň na
VI./32,VI./33,VI./34, VII./2,VII./4 a VII./5 zasedáních
Přítomno : 25
pro : 22 zdržel se : 3
17. Interpelace
Mgr. Kremláčková : umístění partystanu v rokli – kdo povolil a na jak dlouho ?
nevhodné umístění v blízkosti dětského hřiště. – prodej alkoholu
Odpověď : umístění na zábor veřejného prostranství – do konce měsíce září
Jan Merta : zveřejňovat dodatečné body zařazené na program zasedání ZMČ na webu do pozvánky ZMČ
MUDr. Drbal : podat informace na ZMČ ohledně :
nepovolené terénní úpravy na pozemcích ( Jedlý park)
stav záležitosti rekonstrukce stravovacího prostoru Holzova – firma Linger
18. Diskuse
Plk.Ing.Oháňka – ředitel územního odboru HZS Jihomoravský kraj - žádost o spolupráci příspěvek na provoz
p. Sedláček : oznámil ,že předal k rukám starosty rezignaci na funkci místostarosty ke dni 30.6.2015

19. Projednání zápisů z finančního a kontrolního výboru
Bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 22.05.2015
zápis z kontrolního výboru ze dne 28.4.2015
pro : 25
20. Kontrola usnesení
Provedla místostarostka Mgr. Ing. Vondráčková .
21. Závěr
Zasedání ukončil pan starosta.

Mgr. Břetislav Štefan
Starosta

Petr Štědronský
ověřovatel
Mgr. Petr Kolečkář
Ověřovatel

