Zápis
z 10.zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň
konaného dne 19.11.2015
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil a řídil pan starosta. Upozornil přítomné, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam,
který je archivován.
Hlasování o schválení programu:
Nikdo z přítomných neměl připomínku k programu.
Přítomno : 24
pro : 24
2 Volba návrhové komise : Horáková, Štědronský, Hrazdíra
Přítomno : 24
pro : 24
3.Jmenování ověřovatelů zápisu : Štědronský, Mgr. Stross
4. VII.10/4/2500 Věc : Informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno –Líšeň k 30.09.2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.09.2015 dle příloh
Přítomno : 24
pro : 24
5. VII.10/5/2500 Věc : Žádost Tělocvičné jednoty SOKOL Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace
Poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Tento materiál byl stažen z programu schůze.
Přítomno : 24
pro : 23
zdržel se : 1
6. VII.10/6/2500 Věc : Žádost SK Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s poskytnutím dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň ve výši 423 000,- Kč
žadateli SK Líšeň , IČ : 13691732, se sídlem Kučerova 4, 628 00 Brno za účelem krytí nákladů
spojených s vybavením I.NP tribuny nábytkem a zařízením
ZMČ schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Městské části Brno – Líšeň
Pověřuje p. starostu podpisem smlouvy
Přítomno : 25
pro : 15
zdržel se : 9
proti : 1
7. VII.10/7/2500 Věc : Žádost Black Ice z.s. o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ uděluje výjimku z č. III.písm.b)odst.1 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
MČ Brno – Líšeň
ZMČ souhlasí s poskytnutím dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň ve výši 30 000,- Kč
žadateli Black Ice z.s. , IČ : 27014797, se sídlem Kaštanová 515/125a, 630 00 Brno za účelem
krytí nákladů spojených s realizací cyklistického závodu Mariánský okruh, konaného dne
25.července 2015 v Mariánském údolí (propagace, včetně ceny, služby )
ZMČ schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Městské části Brno – Líšeň
Pověřuje p. starostu podpisem smlouvy
Ukládá odboru rozpočtu a financí vypracovat rozpočtové opatření
Přítomno : 24
pro : 21
zdržel se : 2
proti : 1

8. VII.10/8/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 20 a 21/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomé rozpočtové opatření č. 20/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu
Příjmy a výdaje o 12 650 000 Kč dle přílohy
ZMČ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2015, kterým se zvyšují v upraveném rozpočtu
Příjmy o 3 234 678,44 Kč a výdaje o 3 137 414,83 Kč a financování se snižuje o 97 263,61 Kč
dle přílohy
přítomno : 24
pro : 24
9. VII.10/9/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 22/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu
dle přílohy
přítomno : 24
pro : 23
zdržel se : 1
10. VII.10/10/2500 Věc : Rozpočtové opatření č.23/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu
dle přílohy
přítomno : 24 pro : 21
proti : 2 nehlasoval : 1
11.VII.10/10.A/2500 Věc : Rozpočtové opatření č. 24/2015
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu
dle přílohy
přítomno : 25
pro : 16
zdržel se : 5
proti : 2
12. VII.10/11/2600 Věc : Žádosti o uzavření splátkových kalendářů
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí
S uzavřením splátkového kalendáře s paní Andreou Hejíkovou, Josefy Faimonové 25 na dlužnou
částku za nájemné, a to se splátkami ve výši 2 000,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření splátkového
kalendáře do jednoho měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného nájemného a služeb
po celou dobu splácení dluhu
s uzavřením splátkového kalendáře s paní Vlastou Janošovskou , Jírova 9, na dlužnou částku za nájemné
a to se splátkami ve výši 2000,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře do jednoho
měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného nájemného a služeb po celou dobu splácení
dluhu
s uzavřením splátkového kalendáře s paní Janou Moravcovou, Masarova 3 na dlužnou částku za nájemné
a to se splátkami ve výši 1000,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře do jednoho
měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného nájemného a služeb po celou dobu splácení
dluhu
s uzavřením splátkového kalendáře s paní Miladou Remešovou, Josefy Faimonové 5 na dlužnou částku
za nájemné, a to se splátkami ve výši 5 000,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře
do jednoho měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného nájemného a služeb po celou
dobu splácení dluhu
s uzavřením splátkového kalendáře s panem Liborem Dostálem, Zikova 10 na dlužnou částku za nájemné
a to se splátkami ve výši 500,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření splátkového kalendáře do jednoho
měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného nájemného a služeb po celou dobu splácení
dluhu
přítomno : 24
pro : 24

13. VII.10/12/2600 Věc : Smlouva o nájmu mobilní ledové plochy
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s podmínkami, za kterých bude radou MČ schválena smlouva o nájmu mobilní
ledové plochy uzavíraná se Salesiánským střediskem mládeže, a to :
- Nájem bude sjednán na dobu 7 let s následným automatickým prodlužováním, pokud nájem
neukončí pronajímatel a pokud technický stav ledové plochy bude její další provoz umožňovat
- N8150/2 – 260 ájemné bude činit 1,- Kč ročně
- Nájemce zajistí bruslení pro veřejnost po dobu minimálně 60 dnů v každé zimní sezóně (tj od
1.12. Do 31.3.) a po tuto dobu zajistí odpovídající kvalitu ledu (s výjimkou dnů, kdy průměrná
Teplota přesáhna 13°C, při silném dešti nebo sněžení )
- u ledové plochy bude viditelně umístěn banner o velikosti 5 x 3 m s názvem a logem pronajímatele
- nájemce je povinen zajišťovat na vlastní náklady provoz ledové plochy, její běžné opravy a
údržbu, ostatní údržba a opravy, reklamace záručních vad, revize všech zařízení včetně veškerého
příslušenství bude zajišťovat na svůj náklad pronajímatel
- pronajímatel zajistí na svůj náklad každoroční demontáž ledové plochy po ukončení sezóny,
její uskladnění a opětovnou instalaci
- nájemce vybuduje pevnou elektropřípojku k ledové ploše, a to nejpozději do 31.8.2017, náklady
ponesou obě strany rovným dílem
přítomno : 23
pro : 22
zdržel se : 1
14.VII.10/13/2000 Věc : Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemku p.č.8150/2 – 260 m2
zastavěná plocha a části pozemku p.č. 8150/1 o výměře 1289 m2 – ostatní
komunikace v k.ú. Líšeň, do vlastnictví společnosti AC EURO a.s.
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ nesouhlasí s odprodejem pozemků p.č. 8150/2 a části p.č. 8150/1 , do vlastnictví společnosti
AC EURO a.s.
Přítomno : 23
pro : 20
zdržel se : 3
15. VII.10/14/2000 Věc : Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku
p.č. 7453/25 – 24 m2 – jiná/ostaní plocha v k.ú. Líšeň, do vlastnictví majitele
přilehlého rodinného domu ve vlastnictví pana Petra Dostála
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 7453/25 v k.ú. Líšeň – majetek statutárního města
Brna, do vlastnictví majitele přilehlého rodinného domu pana Petra Dostála
Přítomno : 23
pro : 23
16. VII.10/15/2000 Věc : Žádost paní Yvony Čumové v zastoupení za p. T.Kočaře o vyslovení souhlasu
s odprodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň – 985 m2 – zahrada k.ú. Líšeň
a pronájem části pozemku p.č. 4175/4 v k.ú. Líšeň
Hlasování o navržených usneseních :
JUDr. Příborský :
ZMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň
Přítomno : 23
pro : 12
proti : 8
zdržel se : 2
Nebylo schváleno
Usnesení navržené v materiálu :
ZMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň
Přítomno : 23
pro : 13
proti : 7
zdržel se : 1

Usnesení navržené v materiálu :
ZMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň
Přítomno : 23
pro : 13
proti : 7 zdržel se : 1
Nebylo schváleno
Usnesení navržené Ing. Kremitovskou
ZMČ doporučuje odprodej pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň, formou nabídkového řízení s tím, že případný
Pronájem pozemku p.č. 4175/4 bude řešen až po odprodeji pozemku
Přítomno : 24
pro : 10
zdržel se : 9
proti : 2
Nebylo schváleno
Bylo navrženo stažení tohoto materiálu
ZMČ stahuje z programu materiál Žádost paní Yvony Čumové v zast. za p. T. Kočaře o vyslovení souhlasu
s odprodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň – 985 m2 zahrada
přítomno : 24
pro : 16
zdržel se : 6
17. VII.10/16/2000 Věc : Žádost paní Ing. Veroniky Káňové , v zast. za Bytové družstvo Joseffa, Modřice o
vyslovení souhlasu s umístěním stavby – kolmých parkovacích stání, chodníku, zpevněné
plochy, vjezdu přes chodník (část sjezdu) , odvodnění zpevněných ploch včetně vpustí na části pozemku p.č. 4417/10
a p.č. 7642 v k.ú. Líšeň v souvislosti s návrhem vybudování Polyfunkčního objektu Joseffa
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ nesouhlasí z důvodu veřejně prospěšné stavby VPS43/07-II navržené na dotčených pozemcích
p.č. 4417/10 a 7642 v k.ú. Líšeň s umístěním části stavby Polyfunkčního objektu Joseffa, za účelem
vybudování kolmých parkovacích stání, chodníku, zpevněné plochy, vjezdu přes chodník (část sjezdu)
a odvodnění zpevněných ploch včetně vpustí
přítomno : 24
pro : 22
zdržel se : 2
18. VII.10/17/2000 Věc : Příprava zadání rekonstrukce náměstí Karla IV. v Brně – Líšni, zpracovaná spol.
Partnerství, obecně prospěšná společnost založená Nadací Partnerství, se sídlem
Údolní 33, Brno
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ bere na vědomí přípravu zadání rekonstrukce náměstí Karla IV. v Brně –Líšni, zpracovanou
v období duben – říjen 2015 spol. Partnerství o.p.s.
přítomno : 24
pro : 24
19. VII.10/18/2000 Věc : Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů bez připomínek
přítomno : 24
pro : 24
20. VII.10/19/2600 Věc : Žádost o přepočítání splátkového kalendáře
Vyjádření : viz důvodová zpráva
Usnesení : ZMČ ruší část svého přijatého usnesení č. 6/4, VII.4/9/2600 ze dne 5.3.2015 , a to ve znění
ZMČ Brno – Líšeň souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Danuší Bartošovou na
dlužnou částku za nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu č. 1, Rotreklova 1 (k 31.1.2015
dlužná částka ve výši 70 237,- Kč ) a to se splátkami ve výši 2 000,- Kč měsíčně
ZMČ souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Danuší Bartošovou, Rotreklova 1 na
dlužnou částku za nájemné , a to se splátkami ve výši 2 500,- Kč měsíčně. Podmínkou je uzavření

splátkového kalendáře do jednoho měsíce od jeho schválení a současně řádné hrazení běžného
nájemného a služeb po celou dobu splácení dluhu
přítomno : 24
pro : 24
21. Interpelace
MUDr. Drbal : křižovatka – Holzova - co je nového ?
PhDr. Freiberg – zpracována studie vytíženost dopravy – na odbor dopravy předložit záměr vybudování
kruhového objezdu
22. Diskuse
p.Merta – výstavba Globusu –
23. Projednání zápisu z finančního a kontrolního výboru
ZMČ schvaluje zápis z kontrolního výboru ze dne 27.10.2015
Pro : 16
ZMČ bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 16.11.2015
Pro : 16
24.Kontrola usnesení
Provedla místostarostka Ing. Mgr. Vondráčková .
25. Závěr
Zasedání ukončil pan starosta

Mgr. Břetislav Štefan
Starosta

Petr Štědronský
ověřovatel

Mgr. Jaroslav Stross
ověřovatel

