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

USNESENÍ

z XI. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, konaného dne 17. 9. 2020

Program:

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

2. Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30. 6. 2020
3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2022-2026
4. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2020
5. Rozpočtová opatření č. 7/2020, č. 8/2020 a č. 9/2020
6. Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2020
7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
8. Změna přílohy Č. 2 Statutu města Brna — zajištění výkonu přestupkové agendy pro MČ

Brno-Ořešín
9. Poskytnutí slev z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením

nemoci COVID-19
10. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 225/54 v k. ú. Řečkovice při ulici

Renčově
11. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 2219/11 v k. ú. Řečkovice při ulici Bohatcově
12. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku a části pozemku města Brna v k. ú. Řečkovice při

ulici Hradecké (pod objekty ve vlastnictví společnosti AB - OIL s.r.o.)
13. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3835/1 v k. ú. Řečkovice (při ulici K Západi)
14. Žádost o vyjádření k návrhu Úřadu pro zastupovánĺ státu ve věcech majetkových ve

věci bezúplatného převodu pozemků při ulici Kronově a Hradecké
15. Žádost o vyjádření ke směně pozemku p. č. 1247/108v k. ú. Bohunice za pozemek p. č.

599/16 vk. ú. Mokrá Hora
16. Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky
1 7. Zprávy z výborů
18. Plnění usnesení ZMČ
19. Dotazy a rozprava kjednání RMČ
20. Interpelace
21. Různé

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

2) Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30. 6. 2020

bere na vědomí
účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 1 1, 621 00 Brno,
sestavenou k 30. 6. 2020

3) Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2022-2026

schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-ečkovice a Mokrá Hora na období 2022-
2026



ukládá
vedoucí O Ing. J. Manové předložit schválený střednědobý výhled rozpočtu MC Brno

Řečkovice a Mokrá Hora na obdobĺ 2022-2026 odboru rozpočtu a financování Magistrátu

města Brna

úkol č. XI/20/3
termín: do 30. 9. 2020
odpovídá: vedoucí ekonomického odboru

4) Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2020

bere na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 7. 2020

5) Rozpočtová opatření č. 7/2020, Č. 8/2020 a Č. 9/2020

bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 8/2020

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020

ukládá
vedoucí EO Ing. J. Manové promítnout rozpočtové opatření č. 9/2020 do upraveného

rozpočtu měsíce září 2020

úkol Č. Xl/20/5
termín: září 2020
odpovídá: vedoucí ekonomického odboru

6) Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2020

bere na vědomí
plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářstvĺ k 31. 7. 2020

7) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

navrhuje
zvýšení sazby poplatku z pobytu v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora uvedené v příloze č. 2

vyhlášky na 40 Kč/den/osoba

souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

ukládá
starostovi MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskotovi sdělit usnesení ZMČ Odboru

rozpočtu a financování Magistrátu města Brna

úkol Č. Xl/20/7
termín: ihned
odpovídá: starosta
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8) Změna přílohy Č. 2 Statutu města Brna — zajištění výkonu přestupkové agendy pro
MČ Brno-Ořešín

souhlasí
se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v tom, že městská část
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude zajišfovat pro městskou část Brno-Ořešín výkon
přenesené působnosti na úseku stavebního úřadu při projednávání přestupků v 1. stupni
podle 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na úseku životního prostředí při
projednávání přestupků v 1. stupni podle 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm.
d) a 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

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

úkol č. Xl/20/8
termín: ihned
odpovídá: starosta

9) Poskytnutí slev z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením
nemoci COVID-19

schvaluje
slevu z nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 2050 v k. ú. Řečkovice
(restaurace a vinárna Svatovavřinecký dvůr) a části pozemku p. č. 2384 v k. ú. Řečkovice
(restaurační zahrádka) ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti IDES
gastro s.r.o., lČ 29358850, se sídlem Hybešova 21, 602 00 Brno

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi sdělit usnesení RMČ společnosti DES
gastro s.r.o.

úkol č. Xl/20/9
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

10) Žádost o vyjádření k prodeji Části pozemku p. Č. 225/54 v k. ú. Řečkovice při ulici
Renčově

nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Renčově
pro možnost vybudování společného stanoviště pro umístění odpadových nádob na
odpadky pro bytové domy Renčova 19, 21 a 23

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

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

3



11) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. Č. 221 9/11 v k. ú. Řečkovice při ulici

Bohatcově

nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 2219/11 o výměře 77 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Bohatcově

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

Magistrátu města Brna a žadatele

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

12) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku a části pozemku města Brna v k. Ú.

Řečkovice při ulici Hradecké (pod objekty ve vlastnictví společnosti AB - 011 s.r.o.)

souhlasí
s prodejem pozemku p. Č. 3597/27 o výměře 131 m2a části pozemku p. Č. 3597/11 o výměře

cca 550 m2, vše v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna při ulici Hradecké

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

Magistrátu města Brna

úkol č. Xl/20/12
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

13) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. Č. 3835/1 v k. ú. Řečkovice při ulici K

Západi

souhlasí
s prodejem pozemku p. Č. 3835/1 o výměře 6 m2v k. ú. Řečkovice při ulici K Západi

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

Magistrátu města Brna

úkol č. XI/20/13
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

14) Žádost o vyjádření k návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

ve věci bezúplatného převodu pozemků při ulici Kronově a Hradecké

souhlasí
a) s bezúplatným nabytím pozemků p. Č. 3005, 3008, 3125/149, 3125/406 a 3125/477 v k. ú.

Řečkovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Brna
b) s budoucí správou předmětných pozemků z úrovně MČ
c) s omezujícími podmínkami, které jsou uvedené v návrhu smlouvy o bezúplatném převodu

spoluvlastnických podílů předmětných pozemků spočívající mj. v tom, že pozemky je
nutné po dobu 10 let od jejich nabytí do vlastnictví města využívat ve veřejném zájmu pro

účely uvedené ve smlouvě - tj. v daném případě jako zeleň a zpevněné plochy, sloužící

jako veřejné chodníky, a nelze je pod sankcí smluvní pokuty po tuto dobu pronajímat

nebo využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a se zákazem převodu,

zcizení nebo zatížení pozemků po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví města (s

výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení,
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provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění
nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

nesouhlasí
s bezúplatným nabytím pozemků p. Č. 2989/1, 2989/2, 2997 a 3168/2 v k. ú. Řečkovice

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

úkol Č. Xl/20/14
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

15) Žádost o vyjádření ke směně pozemku p. Č. 1247/108 v k. ú. Bohunice za pozemek
p. Č. 599/16v k. ú. Mokrá Hora

souhlasí
se směnou pozemku p. Č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora o výměře 285 m2 ve vlastnictví města Brna
při ulici Briaádnické za pozemek p. Č. 1247/108v k. ú. Bohunice o výměře 126 m2 ve vlastnictví

při ulici Jihlavské

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor
Magistrátu města Brna a žadatele (společnost Brněnské komunikace a.s.)

úkol Č. Xl/20/15
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

16) Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní
pyrotechniky

navrhuje
změnu Čl. 2 odst. 2 písm. c) návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní
pyrotechniky tak, aby doba výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky byla v souladu
s dobou výjimky z dodržování nočního klidu podle čI. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky
města Brna č. 11/2017, o nočním klidu

souhlasí
ve zbývajícím obsahu s návrhem obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní
pyrotechniky

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

úkol Č. Xl/20/1 6
termín: ihned
odpovídá: starosta

17) Zprávy z výborů

bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 9. 9. 2020
b) zprávu ze zasedání finančního výboru, konaného dne 15. 9. 2020
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18) Plnění usnesení ZMČ

bere na vědomí
plnění usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. IX/20/8, X/20/2, X/20/3, X/20/5, X/20/ 12,

X/20/7, X/20/8, X/20/ 15, X/20/9

V Brně dne 1 7. 9. 2020 Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta MČ
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