V Brně dne 25.09.2019

Členům ZMČ Brno-Kohoutovice
Předsedům výborů ZMČ
Předsedům komisí RMČ
Tajemníkovi ÚMČMB
Vedoucím odborů ÚMČMB
Organizačnímu odboru MMB

Pozn.
* - upraveno podle zák. č. 110/2019 Sb.

ZÁPIS
z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne
25.09.2019 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.
Přítomni:

Zdeněk Balabán, Ing. Pavel Bartoš, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. David Geryk,
Bc. Jakub Hruška, Mgr. Petr Janáček, Mgr. Dana Kalčíková, Ing. Karel Kalivoda,
Richard Kopecký, Bohdan Mrázek, Ing. arch. Klára Musilová, Dipl.-Kfm. Dalimil
Ospalý, prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., JUDr. Helena Sýkorová, Petr Šafařík,
Mgr. Viktor Šeďa, Ondřej Švéda, MSc., Ondřej Valeš, Ing. Michal Velička,
Stanislav Zahradník, Jiří Zorník – členové ZMČ;
Ing. Jiří Uklein, Ph.D. – tajemník MČMB.

Zasedání zahájil v 17:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné (přítomno 21).
Zapisovatelka:

Jana Kaštilová

Sčitatelka:

Jana Pospíšilová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Bartoš
Jiří Zorník

Program :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Organizační bod
Dotazy, připomínky a podněty občanů do VI. zasedání ZMČ BrnoKohoutovice
Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice
Kontrola úkolů
Z jednání výborů ZMČ
Volba předsedy a členů KV ZMČ
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VII.

Přehled evidence docházky předsedů, místopředsedů a členů výborů
ZMČ Brno-Kohoutovice
VIII.
Návrh rozpočtového opatření č. 11/2019
IX.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2025
X.
Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu Kulturně
společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice a na
opravy a modernizaci školských zařízení na území MČ BrnoKohoutovice
XI.
Prodej bytové jednotky z vlastnictví města – schválení kupní
smlouvy
XII.
Návrh obecně závazné vyhlášky Statut města Brna
XIII.
Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích
XIV.
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů
XV.
Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu
XVI.
Návrh obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna
XVII. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ
XVIII. Informace
a) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
b) Stromy života
c) Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší
hospodářské činnosti os 01.01.2019 do 30.06.2019
XIX.
Závěr
K bodu I:

Organizační bod
Ústně
Starosta uvítal přítomné členy na VI. zasedání ZMČ.
Po jmenování zapisovatele požádal starosta o návrhy na 3 členy návrhové komise a 2 ověřovatele
zápisu.
Návrhy na členy návrhové komise: Mgr. Janáček, p. Švéda, MSc., p. Valeš.
Návrhy na ověřovatele zápisu:
Ing. Bartoš, p. Zorník.
Usnesení Z 76/VI-19:
a) ZMČ s ch v a l u j e návrhovou komisi ve složení p. Ondřej Valeš – předseda, Mgr. Petr
Janáček, p. Ondřej Švéda, MSc.
b) ZMČ s ch v a l u j e ověřovateli zápisu Ing. Pavla Bartoše, p. Jiřího Zorníka.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
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V další části bodu I. starosta konstatoval, že zápis z V. zasedání ZMČ byl ověřen a
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Dále starosta vyzval ke schválení programu resp. o
předložení návrhů změn nebo doplnění předloženého návrhu usnesení.
Usnesení Z 77/VI-19:
ZMČ s ch v a l u j e program VI. zasedání ZMČ.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
Dotazy, podněty a připomínky občanů do VI. zasedání ZMČ BrnoKohoutovice
Ústně
Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík.
Na dotaz p. Brdíčka ve věci oprava dětských zařízení v MČ Brno-Kohoutovice odpověděly vedoucí
OF ÚMČMB Ing. Jitka Králová a vedoucí OSPŠK ÚMČMB Mgr. Dana Smolíková. Na dotaz zda
by se mohly vysazovat v MČ Brno-Kohoutovice ovocné stromy a na řešení dopravní situace u
zastávky MHD Šárka, odpověděl starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Petr Šafařík a místostarosta
MČ Brno-Kohoutovice Ing. Karel Kalivoda.
Mgr. Sedláčková poděkovala místostarostovi MČ Brno-Kohoutovice Ing. Karlu Kalivodovi za
podporu projektu Komunitní zahrada a podala námět na projekt Hry na chodník.
K bodu II:

K bodu III:

Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice
Materiál Z 074
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
Bc. Hruška, Mgr. Kalčíková, Ing. Kalivoda.
Bc. Hruška podal návrh usnesení.
Usnesení Z 78/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 074 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice.
Originál materiálu Z 074 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ u k l á d á předkladateli pravidelného materiálu Zpráva o činnosti RMČ BrnoKohoutovice, aby tento materiál od příštího ZMČ předkládal v takové podobě, aby byla jednotlivá
usnesení opatřena označením, které na dané RMČ nesla.
Z: předkladatel materiálu
T: příští ZMČ
Hlasování: písm. a) schváleno jednomyslně,
písm. b) 16 hlasovalo pro, 5 se hlasování zdrželo (přítomno 21).
K bodu IV:

Kontrola úkolů
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprav:
Mgr. Kalčíková, Ing. Velička.
Usnesení Z 79/VI-19:
ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 072 Kontrola úkolů.
Originál materiálu Z 072 je přílohou originálu zápisu.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).

Materiál Z 072

K bodu V:

Materiál Z 066, Z 073

Z jednání výborů ZMČ
Úvodní slovo k materiálům přednesl p. Šafařík.
a) Zpráva o činnosti FV ZMČ
Rozprava:
prof. RNDr. Spousta, Ph.D., Mgr. Kalčíková, p. Šafařík.
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Usnesení Z 80/VI-19:
ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 066 Zpráva o činnosti FV ZMČ.
Originál materiálu Z 066 je přílohou originálu zápisu.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
b) Zpráva o činnosti KV ZMČ
Rozprava:
prof. RNDr. Spousta, Ph.D., Bc. Hruška, p. Balabán, p. Šafařík.
Usnesení Z 81/VI-19:
ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 073 Zpráva o činnosti KV ZMČ.
Originál materiálu Z 073 je přílohou originálu zápisu.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21.
K bodu VI:

Volba předsedy a členů KV ZMČ
Materiál Z 075
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
nebyla.
Řídící zasedání p. Šafařík vyzval členy ZMČ Brno-Kohoutovice k předložení návrhu
na členy volební komise.
Návrhy na členy volební komise: p. Kopecký, Ing. arch. Musilová, p. Švéda, MSc.
Navržení kandidáti vyslovili souhlas s návrhem.
Volební komise si v souladu s volebním řádem ze svého středu zvolila předsedu p.
Ondřeje Švédu, MSc., volbu oznámila členům ZMČ Brno-Kohoutovice.
Usnesení Z 82/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 075 Volba předsedy a členů KV ZMČ.
Originál materiálu Z 075 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ v o l í volební komisi ve složení p. Ondřej Švéda, MSc. – předseda, p. Richard Kopecký,
Ing. arch. Klára Musilová.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
Předseda volební komise p. Švéda, MSc., se ujal řízením voleb.
Návrh kandidáta na předsedu Kontrolního výboru ZMČ: Bc. Hruška.
Navržený kandidát Bc. Hruška vyslovil souhlas s kandidaturou.
Výsledek volby na předsedu Kontrolního výboru ZMČ:
- 21 hlasovacích lístků vydáno
- 21 hlasovacích lístků odevzdáno
- 9 hlasovacích lístků platných
Pro Bc. Jakuba Hrušku
9 hlasů
Bc. Jakub Hruška nebyl zvolen za předsedu KV ZMČ.
Z 2. kola volby na předsedu KV ZMČ Bc. Jakub Hruška odstoupil.
Volba předsedy KV ZMČ byla ukončena
Návrh kandidáta na člena KV ZMČ: nebyl navržen žádný kandidát, volba člena KV ZMČ byla
ukončena.
K bodu VII: Přehled evidence docházky předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ
Brno-Kohoutovice
Materiál Z 071
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
Mgr. Kalčíková, Ing. Bartoš, p. Šafařík.
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Usnesení Z 83/VI-19:
ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 071 Přehled evidence docházky předsedů,
místopředsedů a členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice.
Originál materiálu Z 071 je přílohou originálu zápisu.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
K bodu VIII: Návrh rozpočtového opatření č. 11/2019
Materiál Z 067
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
nebyla.
Usnesení Z 84/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 067 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2019.
Originál materiálu Z 067 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 11/2019 podle přílohy materiálu Z 067.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
K bodu IX:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2025
Materiál Z 068
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
prof. RNDr. Spousta, Ph.D., Ing. Bartoš, p. Švéda, MSc.
Usnesení Z 85/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 068 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
období 2021 – 2025.
Originál materiálu Z 068 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s ch v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025 podle přílohy č. 1
materiálu Z 068.
Hlasování: 19 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti, 1 se hlasování zdržel (přítomno 21).
K bodu X:

Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu Kulturně společenského centra
vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice a na opravy a modernizaci školských
zařízení na území MČ Brno-Kohoutovice
Materiál Z 069
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
Bc. Hruška, Mgr. Kalčíková, Mgr. Božek, CSc., Ing. Bartoš, Ing. Kalivoda,
p. Šafařík.
Bc. Hruška podal protinávrh usnesení.
Neschválený protinávrh usnesení:
b) ZMČ s ch v a l u j e podání žádosti do ZMB o vydání souhlasu k použití části disponibilního
zisku VHČ ve výši 15 400 tis. Kč na opravy a modernizaci školských zařízení na území MČ BrnoKohoutovice v následujícím členění:
1. Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace
3.700 tis. Kč Oprava podlah v budově ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2
2.000 tis. Kč Dokončení opravy zahrady (oplocení, úprava hřiště) u budovy MŠ Libušina třída 15
2. Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace
3.700 tis. Kč Vybudování bezbariérového přístupu v budově ZŠ Pavlovská 16 (výtah, sociální
zařízení a ostatní úpravy v souvislosti s požadavky na bezbariérovost)

5

3. Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně odpadů a oprava elektroinstalace včetně koncových
bodů
4. Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně sanitárního vybavení
5. Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně sanitárního vybavení
c) ZMČ p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka podáním žádosti na
MMB o vydání souhlasu k použití části disponibilního zisku VHČ v celkové výši 15.400 tis. Kč na
opravy a modernizaci školských zařízení na území MČ Brno-Kohoutovice podle písm. b) tohoto
usnesení.
Hlasování: 7 hlasovalo pro, 9 hlasovalo proti, 5 se hlasování zdrželo (přítomno 21).
Usnesení Z 86/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 069 Použití disponibilního zisku VHČ na výstavbu
Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice a na opravy a modernizaci
školských zařízení na území MČ Brno-Kohoutovice.
Originál materiálu Z 069 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s ch v a l u j e podání žádosti do ZMB o vydání souhlasu k použití části disponibilního
zisku VHČ ve výši 50.000 tis. Kč. Z toho 34.600 tis. Kč na výstavbu Kulturně společenského centra
vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice a dále 15.400 tis. Kč na opravy a modernizaci školských
zařízení na území MČ Brno-Kohoutovice v následujícím členění:
1. Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace
3.700 tis. Kč Oprava podlah v budově ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2
2.000 tis. Kč Dokončení opravy zahrady (oplocení, úprava hřiště) u budovy MŠ Libušina třída 15
2. Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace
3.700 tis. Kč Vybudování bezbariérového přístupu v budově ZŠ Pavlovská 16 (výtah, sociální
zařízení a ostatní úpravy v souvislosti s požadavky na bezbariérovost)
3. Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně odpadů a oprava elektroinstalace včetně koncových
bodů
4. Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně sanitárního vybavení
5. Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace
2.000 tis. Kč Oprava vodovodního řádu včetně sanitárního vybavení.
c) ZMČ p o v ě ř u j e starostu MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka podáním žádosti na
MMB o vydání souhlasu k použití části disponibilního zisku VHČ v celkové výši 50.000 tis. Kč.
Z toho 34.600 tis. Kč na výstavbu Kulturně společenského centra vč. garáží a ÚMČMB BrnoKohoutovice a dále 15.400 tis. Kč na opravy a modernizaci školských zařízení na území MČ BrnoKohoutovice podle písm. b) tohoto usnesení.
Hlasování: písm. a) schváleno jednomyslně,
písm. b) 13 hlasovalo pro, 3 hlasovali proti, 4 se hlasování zdrželi, 1 nehlasoval,
písm. c) 13 hlasovalo pro, 3 hlasovali proti, 4 se hlasování zdrželi, 1 nehlasoval
(přítomno 21).
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K bodu XI:

Prodej bytové jednotky z vlastnictví města – schválení kupní smlouvy
Materiál Z 076
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
Mgr. Kalčíková, Ing. Bartoš, p. Mrázek, Bc. Hruška.
Usnesení Z 87/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 076 Prodej bytové jednotky z vlastnictví města –
schválení kupní smlouvy.
Originál materiálu Z 076 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s ch v a l u j e uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. *)
v domě Chopinova s *) , podle přílohy č. 3 materiálu Z 076.
Hlasování: 19 hlasovalo pro, 2 se hlasování zdrželi.
Materiál Z 060
K bodu XII: Návrh obecně závazné vyhlášky Statut města Brna
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
nebyla.
Usnesení Z 88/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 060 Návrh obecně závazné vyhlášky Statut města
Brna.
Originál materiálu Z 060 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s o u h l a s í se zněním 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, a to podle přílohy č. 3 materiálu Z 060.
Hlasování: schváleno jednomyslně.
K bodu XIII: Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
Materiál Z 061
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Bc. Hruška podal protinávrh usnesení.
Rozprava:
Bc. Hruška.
Usnesení Z 89/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 061 Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích.
Originál materiálu Z 061 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ d o p o r u č u j e ZMB vyřadit z přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 5/2010, o zákazu
používání alkoholu na veřejných prostranstvích v MČ Brno-Kohoutovice akce: Koncert pod širým
nebem a zařadit akci Košt vín.
Hlasování:
písm. a) schváleno jednomyslně,
písm. b) 20 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel (přítomno 21).
K bodu XIV: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o
pravidlech pro pohyb psů
Materiál Z 062
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
nebyla.
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Usnesení Z 90/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 062 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů.
Originál materiálu Z 062 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ s o u h l a s í se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro
pohyb psů, a to ve znění podle přílohy č. 1 materiálu Z 062.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
K bodu XV: Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu
Materiál Z 063
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
Bc. Hruška, Ing. Kalivoda.
Usnesení Z 91/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 063 Návrh aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu.
Originál materiálu Z 063 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ d o p o r u č u j e ZMB zařadit do přílohy obecně závazné vyhlášky SMB č. 11/2017, o
nočním klidu, v platném znění, akci Mladé hody v noci z 13.06.2020 na 14.06.2020, s vymezením
doby nočního klidu od 2:00 do 6:00 hod na území městské části Brno-Kohoutovice. Jedná se o
výjimečnou akci na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb, která je kladně
hodnocena širokou veřejností.
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 21).
K bodu XVI: Návrh obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna Materiál Z 077
Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík.
Rozprava:
nebyla.
Usnesení Z 92/VI-19:
a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 077 Návrh obecně závazné vyhlášky – Statut města
Brna.
Originál materiálu Z 077 je přílohou originálu zápisu.
b) ZMČ n e s o u h l a s í s Návrhem obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna v části III
článku 18 odst. 1 písm. c) s tím, že navrhuje úpravu textu ve znění:
v rámci územně plánovací činnosti města mohou:
- prostřednictvím určeného člena Zastupitelstva města Brna participovat na přípravě územně
plánovací dokumentace nebo její změny a územně plánovacích podkladů, je-li v nich řešeno území
městské části. Městská část při tomto postupu jedná prostřednictvím starosty či jím pověřené osoby,
- prostřednictvím Rady městské části, nevyhradí-li si tuto kompetenci Zastupitelstvo městské části,
uplatňovat:
- připomínky v zákonných lhůtách v jednotlivých fázích projednávání územněplánovacích
dokumentací pořizovaných městem, řešících jejich území, v případě, že město prostřednictvím
Odboru územního plánování a rozvoje MMB obdrží v rámci veřejného projednání nesouhlasnou
připomínku městské části, proběhne dohodovací řízení za účasti určeného zastupitele, starosty či
jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace či územně
plánovacího podkladu. Výsledek dohodovacího řízení je vždy součástí materiálů předkládaných
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Zastupitelstvu města Brna. V případě sporu ohledně pořizované územněplánovací dokumentace ve
smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) tohoto Statutu rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města
Brna.
- podněty k územněplánovacím podkladům pořizovaným městem, řešícím jejich území, a to
v 60denní lhůtě od doručení oznámení pořizovatele o zahájení projednávání územně plánovacího
podkladu.
c) ZMČ u k l á d á vedoucí OVÚP ÚMČMB Bc. Šárce Štolcové zajistit sdělení usnesení ZMČ
Brno-Kohoutovice Odboru územního plánování a rozvoje MMB.
Z: Ing. Uklein, Ph.D.
tajemník
T: 30.09.2019
Hlasování: 14 hlasovalo pro, 6 se hlasování zdrželo, 1 nehlasoval (přítomno 21).
K bodu XVII: Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ
Ústně
Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík.
Na dotazy Mgr. Kalčíkové ve věci nového systému hodnocení žádostí o byt, ve věci cenzury
v Kohoutovickém kurýru, zda se neuvolňují karcinogenní látky z umělého povrchu hřiště a jestli byl
zveřejněn záměr obce na pronájem prostor v bývalé kavárně Grand Prix, odpověděl p. Šafařík, Ing.
Kalivoda a Ing. Velička.
Bc. Hruška požádal přítomné zastupitele o uctění památky minutou ticha za zesnulého Ing. arch.
Aleše Navrátila.
Na dotaz Bc. Hrušky, kdo rozhoduje, co bude v údolí na ulici Voříškova a z jakých peněz byla
zhotovena studie, odpověděl Ing. Kalivoda.
Na dotaz prof. RNDr. Spousty, zda bude nové hřiště chráněno oplocením, odpověděl p. Šafařík a
Ing. Kalivoda.
Na dotaz Ing. Bartoše ve věci chodníku na ulici Myslivní, odpověděl p. Šafařík a na dotaz ve věci
přechodu na ulici Výletní odpověděl Ing. Kalivoda.
Na dotaz Mgr. Šedi proč nemůže být v údolí na ulici Voříškova jezírko, odpověděl Ing. Kalivoda,
K bodu XVIII: Informace
a) Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů ve statutárním městě Brně
Materiál Z 064
Informaci o obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně podal Ing. Kalivoda.
b) Stromy života
Materiál Z 065
Rozprava:
Bc. Hruška.
Bc. Hruška podal návrh usnesení.
Usnesení Z 93/VI-19:
ZMČ u k l á d á RMČ, aby zajistila vytipování lokalit a dřevin pro zajištění možnosti využít
alternativní cesty vítání nových občánků, formou zasazení stromu pro občany MČ BrnoKohoutovice.
Z: RMČ
T: 25.10.2019
Hlasování: 11 hlasovalo pro, 9 se hlasování zdrželo, 1 nehlasoval (přítomno 21).
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c) Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti od
01.01.2019 do 30.06.2019
Materiál Z 070
Informaci o plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské
činnosti MČ Brno-Kohoutovice od 01.01.2019 do 30.06.2019 podal p. Šafařík.
K bodu XIX: Závěr
Ústně
Řídící zasedání starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Petr Šafařík poděkoval všem
přítomným za účast a VI. zasedání ukončil.

VI. zasedání zastupitelstva městské části bylo ukončeno v 19:20 h.
Vyhotovila Jana Kaštilová dne 01.11.2019.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Bartoš

Jiří Zorník

Petr Š a f a ř í k
starosta
městské části Brno-Kohoutovice

Ing. Karel K a l i v o d a
místostarosta
městské části Brno-Kohoutovice
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