
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

USNESENÍ

z XII. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, konaného dne 17. 12. 2020

Program:

1. Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Volba sčitatelů hlasů
c) Volba ověřovatelů zápisu
d) Zpráva ověřovatelů zápisu ze Xl. zasedání ZMC
e) Schválení pořadu jednání XII. zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č. 10/2020, č. 1 1/2020, č. 12/2020, č. 13/2020 a č. 14/2020
3. Mezitímní účetní závěrka městské části, sestavená k 30. 9. 2020
4. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 11. 2020
5. Návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021
6. Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas ZMB s použitím části kladného

výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytové hospodářství)
kjinému účelu

7. Návrh rozpočtu VHČ bytového hospodářství na rok 2021
8. Návrh termínů zasedání ZMČ v roce 2021
9. Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p. č. 1631/] a p. č. 3125/162v k. ú. Řečkovice při

ulici Boskovické
10. Žádost o vyjádření k prodeji id. 1/2 pozemků p. č. 3328 a 3329 v k. ú. Řečkovice (při ulici

Podhájí)
11. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemků p. č. 3429/2 a p. č. 3431, vše v k. ú.

Řečkovice při ulici Hradecké
12. Žádost o vyjádření k výkupu pozemku p. č. 3125/344 v k. ú. Řečkovice při ulici

Novoměstské
13. Zprávy z výborů
14. Plnění usnesenĺ ZMČ
15. Dotazy a rozprava k jednání RMČ
16. Interpelace
17. Různé

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

2) Rozpočtová opatření č. 10/2020, č. 11/2020, č. 12/2020, Č. 13/2020 a Č. 14/2020

bere na vědomí
rozpočtová opatřeníč. 10/2020, č. 11/2020, č. 12/2020, 13/2020

schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2020

ukládá
vedoucí ekonomického odboru Ing. J. Manové promítnout rozpočtové opatření č. 14/2020
do upraveného rozpočtu měsíce prosince 2020

úkol Č. XlI/20/2
termín: prosinec 2020
odpovídá: vedoucí ekonomického odboru



3) Mezitímní účetní závěrka městské části, sestavená k 30. 9. 2020

bere na vědomí
mezitímní účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,

621 00 Brno, sestavenou k 30. září 2020

4) Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 1 1. 2020

bere na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 1 1. 2020

5) Návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021

schvaluje
1) návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021:

a) příjmy v celkové částce 113 306 tis. Kč

b) výdaje v celkové částce 130 720 tis. Kč

c) financování v celkové částce 17 414 tis. Kč

2) návrh rozpočtu účelových tondů

stanovuje
závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021 dle 12,

odst. 2 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném

znění:
a) celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku ze státního

rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje, rozpočtu města a převodů z Národního fondu)

b) celkový objem neinvestičních výdajů (vyjma účelově přijatých transferů během roku ze

státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje, rozpočtu města a převodů

z Národních fondů)
c) celkový objem kapitálových výdajů ve výši 52 780 tis. Kč (vyjma účelově přijatých

transferů během roku ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje, rozpočtu

města a převodů z Národního fondu)
d) celkový objem financování
e) finanční vztah k přĺspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí (vyjma účelově

přijatých transferů během roku ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje,

rozpočtu města a převodů z Národního fondu), a to:

• Základní škola Brno, Horácké nám. 13, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 6 100 tis. Kč

• Základní škola Brno, Novoměstská 21, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 3 650 tis. Kč

• Mateřská škola Brno, Měřičkova 46, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 930 tis. Kč

• Mateřská škola Brno, Novoměstská 1, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 650 tis. Kč

• Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 840 tis. Kč

• Mateřská škola Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59, provozní příspěvek zřizovatele ve výši

530 tis. Kč
• Mateřská škola Brno, Škrétova 2, provozní příspěvek zřizovatele ve výši 620 tis. Kč

pověřuje
Radu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2021 v tomto rozsahu:

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu městské části přesuny rozpočtových

prostředků mezi položkami v rámci jednoho oddílu

b) nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu městské části účelově přijaté dotace

ze státního rozpočtu, státních fondů, převodů z Národního fondu, z rozpočtu kraje a

rozpočtu města a výdaje hrazené z těchto dotací
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ukládá
vedoucí ekonomického odboru Ing. J. Manové provést rozpis rozpočtu městské části Brno
Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021 dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., dle vyhlášky o
rozpočtové skladbě k 1. 1. 2021

úkol č. XlI/20/5
termín: leden 2021
odpovídá: vedoucí ekonomického odboru

6) Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas ZMB s použitím části kladného
výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytové
hospodářství) kjinému účelu

žádá
Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů
dlouhodobého majetku z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 6 000 tis. Kč na financování akce
„Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“

ukládá
starostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marku Viskotovi zaslat žádost
na Odbor bytový Magistrátu města Brna

úkol č. Xll/20/6
termín: ihned
odpovídá: starosta MČ

7) Návrh rozpočtu VHČ bytového hospodářství na rok 2021

bere na vědomí
návrh rozpočtu VHČ bytového hospodářství na rok 2021

8) Návrh termínů zasedání ZMČ v roce 2021

schvaluje
následující termíny svých zasedání v roce 2021:

18. 2., 22. 4., 17. 6., 16. 9., 16. 12.

9) Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p. Č. 1631/1 a p. Č. 3125/162 v k. ú.
Řečkovice pil ulici Boskovické

nesouhlasí
s prodejem pozemků p. č. 1631/1 a p. č. 3125/162 o celkové výměře 79 m2v k. Ú. Řečkovice
při ulici Boskovické

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor
Magistrátu města Brna a žadatele

úkol č. Xll/20/9
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku
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10) Žádost o vyjádření k prodeji id. 1/2 pozemků p. Č. 3328 a 3329 v k. ú. Řečkovice (při

ulici Podhájí)

souhlasí
s prodejem id. 1/2 pozemků p. č. 3328 a 3329 v k. ú. Řečkovice (při ulici Podhájí), pokud nejsou

uvedené pozemky dotčeny rezervou pro vedení sítí

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor

Magistrátu města Brna a žadatele

úkol Č. Xll/20/10
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

11) Žádost o vyjádření k prodeji části pozemků p. Č. 3429/2 a p. Č. 3431, vše v k. Ú.

Řečkovice při ulici Hradecké

souhlasí
s prodejem částí pozemků p. č. 3429/2 a p. č. 3431, vše v k. ú. Řečkovice při ulici Hradecké,

které jsou, dle GP č. 3180-20/2020, sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 3429/10 o

výměře 20 m2

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor

Magistrátu města Brna

úkol č. Xll/20/1 1
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

12) Žádost o vyjádření kvýkupu pozemku p. Č. 3125/344 v k. ú. Řečkovice při ulici

Novoměstské

souhlasí
s výkupem pozemku p. č. 3 125/344 o výměře 248 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Novoměstské

z vlastnictví společnosti ALL ANIMALS a.s. do vlastnictví statutárního města

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor

Magistrátu města Brna

úkol Č. Xll/20/12
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

13) Zprávy z výborů

bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 25. 11. 2020

b) zprávu ze zasedání finančního výboru, konaného dne 15. 12. 2020
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14) Plnění usnesení ZMČ

bere na vědomí
plnění usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. Xl/20/3, Xl/20/5, Xl/20/7, Xl/20/8,
Xl/20/9, Xl/20/ 10, Xl/20/ 11, Xl/20/ 12, Xl/20/ 13, Xl/20/ 14 Xl/20/ 15, X 1/20/1 6

ĺ
V Brne dne 17. 12. 2020 Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta MČ
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