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Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-
Vinohrady, konaného dne 12.12.2016  
         K bodu: 18 
 
34. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 
konaná dne 14.12.2016  
 
schválila  

- znění dopisu starosty m. č. Brno-Vinohrady primátorovi města Brna a dalším 
funkcionářům v záležitosti prosazování a prosazení přednostního (případně 
souběžného) termínu výstavby vinohradského tunelu před termíny budování 
severního (Tomkovo nám., Rokytova) i jižního přípoje (Novolíšeňská, Jedovnická) 
včetně přílohy dopisu – „Hodnocení hlukové zátěže v okolí komunikace Žarošická“ 

- rozpočtové opatření č. 24: 
Příjmy: zvýšení 
pol. 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   17 000,- Kč   
pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství   60 000,- Kč   
§ 3111 – mateřské školy         1 000,- Kč 
pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                         
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce     14 000,- Kč 
pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                         
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j. n.      1 000,- Kč 
pol. 3113 – příjmy z prodeje ostatního majetku                         
§ 6171 – činnost místní správy        3 000,- Kč 
pol. 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů                         

Příjmy: snížení 
pol. 1341 – poplatek ze psů       30 000,- Kč   
pol. 1345 – poplatek z ubytovací kapacity       1 000,- Kč   
§ 6310 – ostatní příjmy a výdaje z finančních operací   90 000,- Kč 
pol. 2141 – příjmy z úroků       

Výdaje: snížení 
2212 – silnice         40 000,- Kč 
pol. 5169 – nákup ostatních služeb                         
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce               350 000,- Kč 
pol. 6121 – budovy, haly a stavby 
§ 6310 – ostatní příjmy a výdaje z finančních operací   10 000,- Kč 
pol. 5163 – služby peněžních ústavů       

Výdaje: zvýšení                 
§ 3632 – pohřebnictví         5 000,- Kč 
pol. 5192 – poskytnuté náhrady                         
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj j. n.    20 000,- Kč 
pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje j. n.                         
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Pol. 8115 – financování (snížení)             - 350 000,-  Kč                                                      

Důvod opatření: 
Změny příjmů, výdajů a financování. 
 

- rozpočtové opatření č. 25: 
Příjmy: snížení 
§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  192 000,- Kč 
pol. 4137 – investiční přijaté transfery od města   ÚZ 66, ORG 3192          

Výdaje: snížení                                                                                                  
§ 3113 – základní školy       192 000,- Kč 
pol. 6121 – budovy, haly a stavby    ÚZ 66, ORG 3192                                    

Důvod opatření: 
Snížení transferu z OŠMT MMB na školy a školská zařízení podle rozpočtového opatření č. 
341/2016/a ze dne 1.12.2016 
 

- rozpočtové opatření č. 26: 
Příjmy: zvýšení 
§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  192 000,- Kč 
pol. 4137 – investiční přijaté transfery od města   ÚZ 66, ORG 3192          

Výdaje: zvýšení                                                                                                  
§ 3113 – základní školy       192 000,- Kč 
pol. 6121 – budovy, haly a stavby    ÚZ 66, ORG 3192                                    

Důvod opatření: 
Poskytnutí transferu z OŠMT MMB na školy a školská zařízení podle rozpočtového opatření č. 
383/2016/a 
 

- podání přiloženého trestního oznámení na K. H., nar. … a M. H., nar. …, oba bytem 
Vlčnovská, 628 00 Brno na základě podezření ze spáchání trestních činů podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně dle 
ustanovení § 272 a § 205 a eventuálně také dle ustanovení § 276 trestního zákoníku 

- předložený text smlouvy o dílo mezi městskou částí Brno – Vinohrady s firmou 
LIFTMONT CZ s.r.o., Šternberk, Nádražní 2459/35, 785 01, IČ.: 26845687, na servis 
výtahů v bytových domech Vlčnovská 7, 9, Pálavské náměstí 6, 7, 8, 9, Brno-
Vinohrady 

- výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele na akci: „Projektová dokumentace na 
obnovu EL společných prostor BD Brno-Vinohrady“  

- výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele na akci: „Stavební úpravy 3pokojového 
bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, městské části 
Brno-Vinohrady“ 

- výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele na akci: „Přístavba výtahu v objektu A14 
Mikulovská 9, Brno-Vinohrady“ 

- nově zaevidované žádosti o byt 
- změnu bodů za další rok trvání žádosti – žádosti podané v měsíci prosinci 
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- změnu bodů u doplněné žádosti o byt: 
o D. P. (dř. F.) 
o L. S. 
o D. Č. 

- návrh na pronájem bytu 1+KK  v domě Mikulovská 
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 
- nájemní smlouvu na dobu určitou 

o J. P., J. M., Mutěnická 
o I. F., Prušánecká 
o D. H., Prušánecká 

- změnu nájemní smlouvy – Mutěnická  
- žádost o schválení podnájmu bytu v OC-02 – I. K., Pálavské náměstí 
- žádost o schválení zájemce za člena bytového družstva BD Vinohrady, družstvo  - T. N. 
- žádost o možnost umístění banneru na objekt budovy radnice 
- dodatek č. 2 ke smlouvě č. 33/2016 1916100033 uzavřený s firmou ZEMAKO, s.r.o. 

k akci „Terénní úpravy povrchu a rozšíření hrací plochy (včetně oplocení) budoucího 
víceúčelového areálu – Bzenecká, Brno-Vinohrady“ 

- změna projektové dokumentace Venkovní hřiště Prušánecká - provedení asfaltového 
hřiště 

- žádost o souhlas s umístěním sídla pobočného spolku SHČMS Sboru dobrovolných 
hasičů v Brně Vinohradech 

- pronájem tělocvičny na školní rok 2016/2017 v objektu Bzenecká 23 

neschválila 
- žádost o povolení stavebních úprav – Bzenecká 23 – MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, 

s.r.o. 

souhlasila 
- se zněním předloženého protinávrhu smlouvy o provozování veřejného WC 

s Dopravním podnikem města Brna 
- s provedením akce „Brno, kolektor Vinohrady – rekonstrukce vodovodu“ 
- se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 

žadatele: 
o J. H., nar.: …, Mikulovská, 628 00 Brno 
o J. M., nar.: …, Mikulovská, 628 00 Brno 
o B. B., nar.: …, Blatnická, 628 00 Brno 
o S. T., nar. …, Vlčnovská, 628 00 Brno 
o F. D., nar.: …, Vlčnovská, 628 00 Brno 
o P. K., nar.: …, Velkopavlovická, 628 00 Brno 
o Ing. V. K., nar. …, Mikulovská, 628 00 Brno 
o Ing. B. K., nar.: …, Velkopavlovická, 628 00 Brno 

- s umístěním a provedením stavby „MĚNÍRNA VINOHRADY, Pálavské náměstí, Brno“ 
na pozemku p. č. 9423 v k. ú. Židenice podle předloženého materiálu 

- pokácení topolu černého na Prušánecké ulici z důvodu snížené provozní bezpečnosti 
a podání žádosti o kácení 
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požadovala 
- zbudování vinohradského tunelu provést v předřazeném termínu před budováním 

severního a jižního přípoje brněnského VMO (Tomkovo náměstí, Rokytova – 
Jedovnická) nebo alespoň v termínu souběžném s budováním severního (Rokytova) a 
jižního (Jedovnická – Novolíšeňská) přípoje na vinohradský tunel. Požadujeme po 
zástupcích města Brna, aby při projednávání s ŘSD a dalšími zainteresovanými 
stranami prosazovali a prosadili toto řešení, které jako jediné může zabránit zásadnímu 
ekologickému i dopravnímu ohrožení tisíců obyvatel nejen vinohradské městské části. 
Rada m. č. Brno-Vinohrady zdůrazňuje, že požadavek termínové priority výstavby 
vinohradského tunelu VMO požaduje kontinuálně a dlouhodobě. 

doporučila 
- vydání územního rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor Nové Vinohrady“ podle 

předložené dokumentace Arch. Design, s.r.o., č. zak. B-16-163-000 

zrušila 
- usnesení č. 1214/16/7 Rady m. č. Brno- Vinohrady ze dne 23. 11. 2016, kterým schválila 

výpověď nájmu bytu v  domě orientačním číslem na ulici Bzenecká v Brně paní R. N. a 
panu O. N. z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy spočívající v nehrazení 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu delší než 3 měsíce 

vzala na vědomí 
- oznámení o schválení posouzení projektu „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ 

udělila 
- vydání předchozího souhlasu s převedením nájmu v souvislosti s převodem 

podnikatelské činnosti – lékárna v objektu Velkopavlovická 25 AltheaPharm s.r.o. 
 
35. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 
konaná dne 11.01.2017  
 
schválila  

- žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti školství v rozpočtu města Brna pro 
rok 2017 

o VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ A JÍDELEN 
Konvektomat (MŠ Sněhurka, Bořetická 26)       náklady na pořízení 100.000 Kč 

- pronájem pozemku p. č. 8266 k. ú. Židenice o výměře 279 m2 SVJ Bořetická 18 a 20, 
Brno, IČ 01640178 a nájemní smlouvu podle předloženého materiálu 

- kauci pro vstup do zeleně ve výši 10 000 Kč k průzkumnému vrtu na pozemku p.č. 
7747/44 k.ú. Židenice 

- žádost paní Bc. K. P. o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu domu Bzenecká v Brně 
- nově zaevidované žádosti o byt 
- změnu bodů za další rok trvání žádosti 

o žádosti podané v měsíci lednu 
o E. V. 

- dohodu o postoupení smluv o nájmu bytu – A. F., Valtická a Z. R., Šámalova 
- rozšíření nájmu bytu: 

o Vlčnovská  
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o Mikulovská  
o Bzenecká  

- přechod nájmu bytu – Valtická  
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Bzenecká 
- dodatek č. 2 ke smlouvě na akci: „Venkovní hřiště Prušánecká a Čejkovická“ – 

projektová dokumentace“ - podle vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací a.s. je u 
hřiště Prušánecká jediným vhodným povrchem asfalt 

- pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23 na školní rok 2016/2017 

souhlasila 
- s umístěním a provedením stavby „Stavební úpravy stávající prodejny ojetých 

automobilů a  přístavba provozu klempírny a lakovny autocentra K.E.I. GROUP“  na 
pozemku p. č. 7974/67 v k. ú. Židenice podle předložené architektonické studie 
KURUC, s.r.o. z 11/2016 

- s umístěním a provedením stavby „Brno, Židenice p. č. 7649, kab. smyčka NN, SP“ 
podle předloženého materiálu 

- se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 
žadatele: 

o Ing. J. Z., nar.: …, Velkopavlovická, 628 00 Brno 
o J. P., nar.: …, Prušánecká, 628 00 Brno 

- s realizací průzkumného vrtu na pozemku p.č. 7747/44 k.ú. Židenice s úpravou zhlaví 
vrtu - s ocelovou pažnicí nad terénem 

vzala na vědomí 
- rozpis rozpočtu městské části na rok 2017 
- stanovení odměn uvolněným členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady v souladu 

s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

odložila 
- nabídku bytu 4+1 v domě Bzenecká – B. I. na 36. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady 

 
36. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 
konaná dne 01.02.2017 
 
schválila  

- požadavky na realizaci investic a oprav v r. 2017 nad rámec finančních možností 
městské části podle předloženého materiálu: 
1. Řešení parkování na ulici Bzenecká 
2. Oprava části centrálního dvouchodníku v úseku mezi ulicemi Bořetická a Vlčnovská 
3. Venkovní hřiště s umělým povrchem na ulici Čejkovická 

- Rozpočtové opatření č. 1:                                   
Příjmy: zvýšení 
pol. 4113 - neinvestiční transfer ze SFRB                                               2 214 086,- Kč 
ÚZ 92241 

Výdaje: zvýšení 
§ 3612 – bytové hospodářství                                                                   2 214 086,- Kč              
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pol. 5141 – úroky vlastní 
ÚZ 92241 

Důvod opatření: 
Rozpočtové opatření MMB č. 3/2017/a ze dne 24. 1. 2016. Neinvestiční transfer ze Státního 
fondu rozvoje bydlení na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů. 

- kauci pro vstup do zeleně ve výši 30.000 Kč pro realizaci průzkumných vrtů na 
pozemcích p. č. 7623/15 a 7652/34 k. ú. Židenice 

- harmonogram blokového čištění v MČ Brno-Vinohrady na rok 2017 
- smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace na obnovu EL společných prostor BD 

Vinohrady“ s firmou EL77 s. r. o. Pražákova 48, 619 00 Brno, IČ: 25329821 za 
nabídnutou cenu 2.401.850 Kč vč. DPH 

- smlouvu o dílo na akci „Přístavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9, Brno-Vinohrady“ 
s firmou HT Bohemia s.r.o. Karolíny Světlé 945/22, 62800 Brno, IČ: 27747298 

- smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy 3pokojového bytu č. 19 v domě s byty 
zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, městské části Brno-Vinohrady“ s firmou 
Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 268 86 570 za nabídnutou cenu 
459.050,87 Kč vč. DPH 

- žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna v roce 2017 ve výši 3.300.000 
Kč, na výstavbu výtahu v objektu A14 Mikulovská 9 v Brně dle předloženého materiálu 

- předložený dodatek č. 1 „Oprava výtahů v domech Vlčnovská 7, 9, Pálavské náměstí 6, 
7, 8, 9 Brno-Vinohrady“ – návrh náhradního plnění za vyčíslenou smluvní pokutu 

- u nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v domech svěřených m. č. Brno-
Vinohrady nepoužít inflační koeficient k 1. dubnu roku 2017 ve výši 0,7% 

- výpověď nájmu bytu – paní Z. K., Mikulovská, Brno 
- nově zaevidované žádosti o byt 
- změnu bodů u doplněné žádosti o byt 

o M. J. L. 
o žádosti podané v měsíci únoru 

- nájemní smlouvu na dobu určitou 
o D. N., Pálavské náměstí 
o J. N., Mutěnická 
o J. K., Pálavské náměstí 
o L. V., Bzenecká 

- nájemní smlouvu na dobu určitou a rozšíření nájmu – Vlčnovská  
- změnu nájmu bytu – Pálavské náměstí  
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Bzenecká 
- vyřazení paní Ž. H. z pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady, z důvodu 

nepřevzetí nabízeného bytu 1+KK v domě Mikulovská 
- odmítnutí nabízeného bytu 1+KK panem R. S. z důvodu prostorové těsnosti jako vážný 

důvod k jeho odmítnutí s tím, že žádost o byt pana R. S. bude ponechána v pořadí 
žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady 

- odmítnutí nabízeného bytu 1+KK paní M. P. z důvodu prostorové těsnosti jako vážný 
důvod k jeho odmítnutí. Žádost o byt paní M. P. bude ponechána v pořadí žadatelů o 
byt v městské části Brno-Vinohrady 

- návrh na pronájem bytu 1+KK  v domě Valtická 
- zveřejnění záměru - nebytové prostory v domě Vlčnovská 
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- žádost o pronájem nebytových prostor objekt Bzenecká 23, Brno -  tělocvična 
- zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Bzenecká 23, Brno 
- zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Bzenecká 23, Brno 

o J. O. 
o Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. 

neschválila 
- přijetí pozůstalosti po J. M., nar. …, zemř. …, Věstonická, Brno 
- uvedení finanční zátěže spojené s velikostí bytu 4+1 jako vážný důvod k jeho 

odmítnutí žadatelkou o byt paní B. I.. Z uvedeného důvodu nebude paní B. I.  
ponechána v pořadí žadatelů o byt a její žádost bude vyřazena 

souhlasila 
- s umístěním a provedením stavby „Přeložka VO, Brno Vinohrady část I., úsek Valtická-

Bořetická“ podle předložené dokumentace č. zak. 2607 z 05/2016 
- s umístěním a provedením stavby „Přeložka VO, Brno Vinohrady část IV., úsek 

Velkopavlovická“ podle předložené dokumentace č. zak. 0306 z 08/2016 
- s realizací průzkumných vrtů na pozemcích p. č. 7623/15 a 7652/34 k. ú. Židenice 

s pojezdovou úpravou zhlaví vrtu 
- se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 

žadatele: 
o A. B., nar. …, Prušánecká, 628 00 Brno 
o V. S., nar. …, Blatnická, 628 00 Brno 

- s přijetím daru od paní H. Š., bytem Pálavské náměstí v Brně 

nesouhlasila 
- s celodenním zastavováním prostředků MHD na zastávkách Mutěnická a Čejkovická 

pouze na znamení 

požadovala 
- zastavování prostředků MHD na zastávkách Mutěnická a Čejkovická na znamení jen 

v době od 20 do 5 hodin 

přidělila 
- zakázku pod názvem „Projektová dokumentace na obnovu EL společných prostor BD 

Vinohrady“ firmě EL77 s. r. o. Pražákova 48, 619 00 Brno, IČ: 25329821 za nabídnutou 
cenu 2.401.850 Kč vč. DPH 

- zakázku pod názvem „Přístavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9, Brno-Vinohrady“ 
firmě HT Bohemia s.r.o. Karolíny Světlé 945/22, 62800 Brno, IČ: 27747298 za 
nabídnutou cenu 3.251.735 Kč vč. DPH 

- zakázku pod názvem „Stavební úpravy 3pokojového bytu č. 19 v domě s byty 
zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, městské části Brno-Vinohrady“ firmě 
Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 268 86 570 za nabídnutou cenu 
459.050,87 Kč vč. DPH 
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37. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 
konaná dne 22.02.2017 

schválila  
- předložený návrh smlouvy o provozování veřejného WC v objektu konečné stanice 

MHD na Pálavském náměstí s Dopravním podnikem města Brna 
- smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007811 s firmou E.ON Distribuce, 

a.s za cenu 893.452 Kč podle předloženého materiálu související s řešením parkování 
na ulici Bzenecká 

- Pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle předloženého materiálu 
- návrh na vydání - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace podle 

předloženého návrhu 
- ocenění obětavého činu žákyním ZŠ Mutěnická 
- rozbory hospodaření za rok 2016 ZŠ a MŠ m. č. Brno-Vinohrady, schválení zlepšeného 

výsledku hospodaření, přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2016 
- návrh rozpočtů a odpisové plány ZŠ, MŠ – příspěvkových organizací m. č. Brno-

Vinohrady na rok 2017 
- rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 31.12.2016, schválení zlepšeného 

výsledku hospodaření, přidělení do fondu a účetní závěrka za rok 2016 
- návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2017 
- dotace z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady – výsledek z jednání kulturní komise – návrh 

k projednání 
- dotace z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady Knihovně Jiřího Mahena – návrh k projednání 
- žádost pana Radka Kubíka o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 61 v domě Mikulovská 9 

v Brně 
- nově zaevidované žádosti o byt 
- změnu bodů u doplněné žádosti o byt – P. Č. 
- změnu nájmu bytu po úmrtí – Mikulovská 
- rozšíření nájmu bytu 

o Prušánecká  
o Bzenecká  

- dohodu o postoupení smluv o nájmu bytu – I. K., Vlčnovská a O. M., Nováčkova 
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Bzenecká 
- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou Pálavské náměstí 
- vyřazení pana M. V. z pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady 
- změnu nájemní smlouvy - nebytové prostory Bzenecká 23, Brno 

o J. O. 
o Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. 

- žádost o pronájem nebytových prostor a ukončení stávající nájemní smlouvy dohodou 
– AMARUS IT s.r.o. 

- žádost o podnájem části nebytových prostor v objektu Bzenecká 23 Liga vozíčkářů 
- žádost změnu užívání části nebytových prostor v objektu Bzenecká 23, MŠ a ZŠ Sluníčko 

– Montessori, s.r.o. 
- výzvu k podání nabídky VZMR „Venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem na 

ulici Čejkovická“ 
- program XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady konaného dne 13.03.2017 
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souhlasila 
- s umístěním defibrilátoru (AED) v budově ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 – 

služebně městské policie a s úhradou nákladů na jeho instalaci a provoz 
- s umístěním a provedením stavby „Oprava a modernizace bytového domu 

Velkopavlovická 17,19 Brno – Vinohrady, II. etapa“ 
- se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 

žadatele: 
o P. P., nar.: …, Bzenecká, 628 00 Brno 
o J. H., nar.: …, Prušánecká, 628 00 Brno 

- s úpravou prostoru veřejné zeleně vlastníky bytových jednotek domů Bořetická 15, 
17 

- se zápisem do MŠ v m. č. Brno-Vinohrady pro školní rok 2017/2018 

nesouhlasit 
- se zajištěním přístupu k trafostanicím na území MČ Brno-Vinohrady, Žádost o souhlas 

s vodorovným dopravním značením V12a na komunikačních plochách u trafostanic 

doporučila 
- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí předložený protokol o kontrole 

výkonu samostatné působnosti v MČ Brno-Vinohrady 
- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasit se svěřením pozemků p. č. 9149/22 

a p. č. 9149/41 v k. ú. Židenice a trvat na usnesení ZMČ č. 116/VI/2015/7 ze dne 14. 
12. 2015 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady souhlasit s nabytím a svěřením nemovitých věcí 
– nástavby Hudební školy a Domu dětí 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady souhlasit s návrhem změny Statutu města Brna 
za podmínky, že veškeré náklady související se správou kontejnerového stání budou 
hrazeny účelovou dotací z rozpočtu města Brna 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
Návrh změny vyhlášky o místních poplatcích  

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí rozbory hospodaření za rok 2016 
ZŠ a MŠ m. č. Brno-Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení 
do fondů a účetní závěrka za rok 2016 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí návrh rozpočtů a odpisové plány 
ZŠ, MŠ – příspěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady na rok 2017 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady svěřit uvedený majetek DDHM do užívání 
ZŠ Mutěnická      -     projektor 3LCD (2 ks)   60 500,00 Kč 

- přenosné projekční plátno (2 ks)     8 470,00 Kč 
- laserová tiskárna Duplex LAN      2 541,00 Kč 
- výškově nastavitelná židle po žáka (77 ks)    232 925,00 Kč 
- lmístný PC stůl šedivý povrch (6 ks)   31 944,00 Kč 
- PC stůl s výsuvem klávesnice (16 ks)                85 184,00 Kč 
- 2místný PC stůl (12 ks)                                     203 280,00 Kč 
- Stolní telefon, digitální s LCD (13 ks)                41 684,50 Kč 
- PC sestava (71 ks)                                           1 181 262,50 Kč 
- Notebook pro interakt.tabuli (10 ks)             260 150,00 Kč 
- Brašna pro NTB 15,6“ (10 ks)                              4 840,00 Kč 

CELKEM                                                           2 112 781,00 Kč 
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- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové 
organizace KVIC k 31.12.2016, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení 
do fondu a účetní závěrka za rok 2016 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové 
organizace KVIC na rok 2017 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna 
nezapracovávat – nenavrhovat do navrhované vyhlášky žádnou změnu a nedoplnit do 
připravované vyhlášky sdělení, že akce Brněnský Majáles, Čarodějáles nebo 
ohňostroje Ignis Brunensis mohou reálně ohrozit noční klid v m. č. Brno-Vinohrady 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění pozdějších vyhlášek 

- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady schválit Stanovení odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva m.č. Brno–Vinohrady v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 37/ 2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

nedoporučila 
- Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady svěřit uvedený majetek DHM v celkové výši 

2 816 759,00 Kč do užívání ZŠ Mutěnická 23 

odvolala 
- p. PhDr. Ing. Stanislava Hamerského, ze školské komise 
- p. Adama Párala, ze školské komise 
- p. Ing. Igora Maršu, z bezpečnostní komise 
- p. Mgr. Martina Dutkiewiče, z dopravní komise 
- člena komise pro sport a volný čas pana Milana Smutného 

jmenuje 
- za odvolaného člena komise pro sport a volný čas pana JUDr. Miroslava Buchtu 

prominula 
- paní Z. K., bytem Mikulovská, Brno 50% úroku a poplatku z prodlení ve výši …  Kč dle 

bodu č. 17, Pravidel pro vymáhání nedoplatků nájemného, plateb za služby spojené 
s užíváním bytů, poplatků a úroků z prodlení 
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Mimořádná schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 
konaná dne 01.03.2017 
 
schválila 

- záměr oprav chodníků, přednostně havarijních úseků a následně všech chodníků ve 
správě městské části odstraněním stávajícího poškozeného povrchu z litého asfaltu, 
odstraněním betonového podkladu, provedením štěrkových podkladních vrstev a 
položením nového povrchu z betonové zámkové dlažby 

- záměr dodatečného nasvětlení přechodů pro chodce na Pálavském náměstí a 
komunikace Žarošická v ústí ulice Blatnická a Vlčnovská, ulice Bzenecká a Prušánecká 

- květinovou výzdobu na sloupech veřejného osvětlení 
- zveřejnění záměru pronájmu části venkovních prostor – zpevněná plocha Bzenecká 

23, Brno 
- zveřejnění záměru pronájmu části venkovních prostor objekt Bzenecká 23 - tělocvičny 
-  


