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

USNESENÍ

z XIII. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, konaného dne 18. 2. 2021

Program:

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

2. Rozpočtové opatřeníč. 1/2021
3. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 3 L 12. 2020
4. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna

5. Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářstvík3l. 12. 2020
6. Dohoda o společném postupu při budování parkoviště při ulici Renčova se společností

KUKLY II. s.r.o.
7. Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
8. Zprávy z výborů
9. Plnění usnesení ZMČ
10. Dotazy a rozprava k jednání RMČ
11. Interpelace

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

2) Rozpočtové opatření č. 1/2021

bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1 /202 1

3) Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 3]. 12. 2020

bere na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Iečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2020

4) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna

souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

ukládá
starostovi MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskotovi sdělit usnesení ZMČ
Organizačnímu odboru Magistrátu města Brna



úkol č. Xlll/21/4
termín: ihned
odpovídá: starosta

5) Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 12. 2020

bere na vědomí
plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 12. 2020

6) Dohoda o společném postupu při budování parkoviště při ulici Renčova se
společností KUKLY II. s.r.o.

schvaluje
dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II.
s.r.o., CO 06260888, se sídlem Rybářská ]006/5a, 60300 Brno

pověřuje
starostu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskota podpisem uvedené
dohody

úkol Č. Xlll/21/6
termín: ihned
odpovídá: starosta

7) Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

navrhuje
jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:

- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021
a ze soboty 5. 6. 202] na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.

- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021
doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.

- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli
13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 h.

- Folkové léto Řečkovice, při kterém sev noci z pondělí 19. 7.2021 na úterý 20. 7.2021, z úterý
20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, z čtvrtka
22.7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7.
2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 h.

- 12. Brněnský Beatfest — 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu
31.7.2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1.8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00
do 6:00 h.

- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba
nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.

- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli
29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.

ukládá
ved. OŽP Ing. J. Klementovi sdělit usnesení ZMČ Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna

úkol č. Xlll/21/7
termín: ihned
odpovídá: ved. oddělení životního prostředí

2



8) Zprávy z výborů

bere na vědomí
a) zprávy ze zasedání kontrolního výboru, konaných dne 6. 1. 2021 a 10. 2. 2021
b) zprávu ze zasedání finančního výboru, konaného dnel 6. 2. 2021

9) Plnění usnesení ZMČ

bere na vědomí
plnění usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. Xll/20/2, Xll/20/5, Xll/20/6, Xll/20/9,
Xll/20/1 0, Xll/20/1 1, Xll/20/1 2

—

ľ
V Brně dne 18. 2. 2021 Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta MČ


