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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Medlánky 

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky 
Hudcova 7, Brno 

 

Zápis z 11. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, 

konaného dne 16. prosince 2020 od 18:00 hodin 

 

Přítomni: JUDr. Michal Marek (předsedající), Kateřina Žůrková, Mgr. Vladimíra Vespalcová, Tomáš 
Lhotský, Mgr. Kateřina Bukovjanová, Ing. Blanka Teplanová, Michal Zeman, Tomáš Krčmař, Zdeňka 
Brabcová, Dipl. Fyz., Ing. et Ing. Marek Menšík, Augustin Dobeš, Ing. Klára Drápalová, Ing. Michelle Dorée, 
Ph.D. 

Omluveni: Bc. Tomáš Richter, MSc., Ing. Martin Mohapl, Ph.D. 

Přítomni za ÚMČ Brno-Medlánky: Bc. Roman Svora, tajemník ÚMČ Brno-Medlánky, Simona Zatloukalová 
– Sekretariát starosty - zapisovatelka, Ing. Regina Bartošová – Úsek rozpočtu a financování, Mgr. Milan 
Satrapa – Úsek právní 

Presenční listina je přílohou č. 2 zápisu.  

Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a 

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen „ZMČ Brno-Medlánky“) bylo zahájeno v 18:00 
hodin JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky (dále jako „předsedající“).  

Předsedající informoval přítomné zastupitele o rezignaci Ing. Petra Třísky k datu 8. prosince 2020 na 
neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Písemná rezignace Ing. Petra Třísky je přílohou č. 3 
zápisu. Předsedající dále informoval členy zastupitelstva, že na uprázdněný mandát neuvolněného zastupitele 
nástoupila od 9. prosince první náhradnice Ing. Klára Drápalová. V návaznosti na tuto skutečnost předsedající 
v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval novou členku ZMČ Brno-Medlánky ke složení slibu zastupitelky. 
Před složením slibu předsedající upozornil novou členku ZMČ Brno-Medlánky, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu, jak vyplývá z § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů).  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské 
části a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky”. Předsedající pak vyzval nastupující členku 
ZMČ Brno-Medlánky ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a přiložením podpisu na připraveném archu (viz 
příloha č. 4 zápisu).  

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva MČ Brno-Medlánky bylo paní Ing. Kláře Drápalové předáno před 
zahájením tohoto zasedání zastupitelstva, a to v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Doklad prokazující 
předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

 

Předsedající přítomné zastupitele a veřejnost informoval, že z jednání zastupitelstva je pořizován 
audiovizuální záznam, který je živě přenášen na internetu, zaznamenáván, archivován a zveřejňován.  V 
souvislosti s tímto přítomné požádal, aby neuváděli v průběhu jednání zastupitelstva osobní údaje jiných 
osob podléhající Obecnému nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.   
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Návrh programu: 

 
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Debata s občany 
4. Rezignace Ing. Petra Třísky na mandát zastupitele MČ Brno-Medlánky a složení slibu náhradníka 

na uprázdněný mandát neuvolněného zastupitele  
5. Návrh rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2021 
6. Rozpočtové opatření č. 17/2020 
7. Informace o provedených rozpočtových opatřeních od posledního zasedání ZMČ 
8. Podlimitní veřejná zakázka „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 

1a, Brno-Medlánky“ – schválení zadávací dokumentace   
9. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 1093 v k. ú. 

Medlánky 
10. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 659/13 v k. ú. 

Medlánky 
11. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 45 v k. ú. Medlánky 
12. Pověření Rady MČ Brno-Medlánky k provádění rozpočtových opatření 
13. Dohody o provedení práce pro rok 2021 uzavřené mezi městskou částí a členy zastupitelstva    
14. Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva 
15. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit zapisovatelkou jednání Simonu Zatloukalovou. 

Předsedající vyzval členy ZMČ Brno-Medlánky k podání návrhu na určení ověřovatelů zápisu. 

Pan Zeman navrhl určit ověřovatelem zápisu pana Menšíka. Předsedající navrhl určit ověřovatelkou zápisu 
paní Drápalovou. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky určuje zapisovatelkou řádného 11. zasedání Simonu Zatloukalovou.  

ZMČ Brno-Medlánky určuje ověřovateli zápisu z řádného 11. zasedání ZMČ Brno-Medlánky Ing. et Ing. 
Marka Menšíka a Ing. Kláru Drápalovou. 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 01/11 bylo přijato.  
 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům ZMČ Brno-
Medlánky a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky a upozornil na 
zařazení nového bodu: Regulační plán MČ Medlánky, návrh na úpravu směrné části na ul. Vycházková – 
stanovisko MČ Brno-Medlánky. Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění či změnu 
navrženého program. Žádný návrh nebyl vznesen. 

Návrh programu 11. řádného zasedání ZMČ Brno-Medlánky s informací o termínu a místě konání zasedání 
tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 
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Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky schvaluje následující program řádného 11. zasedání ZMČ Brno-Medlánky: 

 
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Debata s občany 
4. Rezignace Ing. Petra Třísky na mandát zastupitele MČ Brno-Medlánky a složení slibu náhradníka 

na uprázdněný mandát neuvolněného zastupitele  
5. Regulační plán MČ Medlánky, návrh na úpravu směrné části na ul. Vycházková – stanovisko MČ 

Brno-Medlánky  
6. Návrh rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2021 
7. Rozpočtové opatření č. 17/2020 
8. Informace o provedených rozpočtových opatřeních od posledního zasedání ZMČ 
9. Podlimitní veřejná zakázka „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 

1a, Brno-Medlánky“ – schválení zadávací dokumentace   
10. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 1093 v k. ú. 

Medlánky 
11. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 659/13 v k. ú. 

Medlánky 
12. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 45 v k. ú. Medlánky 
13. Pověření Rady MČ Brno-Medlánky k provádění rozpočtových opatření 
14. Dohody o provedení práce pro rok 2021 uzavřené mezi městskou částí a členy zastupitelstva    
15. Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva 
16. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 02/11 bylo přijato.  

 
3.  Debata s občany 
 

Bez rozpravy 

 

4. Rezignace Ing. Petra Třísky na mandát zastupitele MČ Brno-Medlánky a složení slibu náhradníka 
na uprázdněný mandát neuvolněného zastupitele   
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Bez příloh. 
Bez rozpravy. 
 
Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky bere na vědomí informaci starosty o podané písemné rezignaci zastupitele Ing. Petra 
Třísky, doručené 8. prosince 2020. 

ZMČ Brno-Medlánky bere na vědomí, že ode dne 9. prosince 2020 se zastupitelkou stává Ing. Klára 
Drápalová, jako první náhradník na kandidátní listině Občané pro Medlánky. 

 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 
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Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 03/11 bylo přijato.  
 

5.  Regulační plán MČ Medlánky, návrh na úpravu směrné části na ul. Vycházková – stanovisko MČ 
Brno-Medlánky 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Žádost o vyjádření tvoří přílohu č. 6 zápisu. Letecký snímek tvoří přílohu č. 7 zápisu. Studie tvoří přílohu č. 
8 zápisu. 
Rozpravy se zúčastnili: Dobeš, Marek 
 
Usnesení: 
ZMČ Brno-Medlánky souhlasí s úpravou směrné části Regulačního plánu MČ Medlánky, spočívající v 
úpravě rozsahu překryvné zeleně na pozemku. p. č. 1007 k. ú. Medlánky. 
 
Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Brabcová, Dobeš, Dorée, Drápalová, 
Vespalcová 
 

Zeman, Menšík 

 
 

Usnesení č. 04/11 bylo přijato.  

 

6.  Návrh rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2021 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 

Návrh rozpočtu tvoří přílohu č. 9 zápisu. Komentář k rozpočtu tvoří přílohu č. 10 zápisu. Sociální fond tvoří 
přílohu č. 11 zápisu. Výpis usnesení z RMČ tvoří přílohu č. 12 zápisu. Zápis z jednání Finančního výboru 
tvoří přílohu č. 13 zápisu. 
Rozpravy se zúčastnili: Dorée, Marek 

 

Usnesení:  

ZMČ Brno-Medlánky schvaluje 

1. rozpočet městské části Brno-Medlánky na rok 2021 v objemu:  

a) celkových příjmů včetně financování ve výši    45 706 tis. Kč 

b) celkových výdajů ve výši                 45 706 tis. Kč 

 

2. závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-Medlánky na rok 2021 dle § 12 odst. 2) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: 

     a) celkový objem příjmů ve výši 40 648 tis. Kč (vyjma účelově přijatých transferů během roku   z jiných 
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby u třídy 1 – Daňové příjmy, u třídy 
2 – Nedaňové příjmy, u třídy 4 – Přijaté transfery, podle přílohy č. 1 Návrh - Příjmy - Závazné ukazatele, 

      celkový objem financování ve výši 5 058 tis. Kč podle přílohy č. 1 Návrh - Příjmy - Závazné ukazatele, 

     b) celkový objem výdajů ve výši 45 706 tis. Kč (vyjma účelově přijatých transferů během roku   z jiných 
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby u třídy 5 – Běžné výdaje, u třídy 
6 – Kapitálové výdaje, podle přílohy č. 2 Návrh - Výdaje - Závazné ukazatele, 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Pro 11 

Proti 0 

Zdržel se 2 
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     c) neinvestiční příspěvek: 

         Základní škole Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, ve výši 3 090 tis. Kč, 

         Mateřské škole Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, ve výši 2 742 tis. Kč.  

 

ZMČ Brno-Medlánky bere na vědomí návrh rozpočtu městské části Brno-Medlánky na rok 2021:  

v podrobném členění podle rozpočtové skladby podle přílohy č. 3 Návrh – Příjmy a výdaje – podrobně, 

návrh investičních akcí, plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2021 podle přílohy č. 4 Návrh – Investiční akce 
a Návrh – Plán výnosů a nákladů VHČ,  

návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 podle přílohy č. 5 Návrh – Fond rozvoje a rezerv, podle přílohy 
č. 6 – Návrh – Sociální fond, 

 

ZMČ Brno-Medlánky pověřuje  

Radu městské části Brno-Medlánky dle § 102 odst. 2) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvalováním rozpočtových opatření účelově přijatých dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, převodů 
z Národního fondu, z rozpočtu kraje, rozpočtu statutárního města a výdaje hrazené z těchto dotací nad 
rámec schváleného ročního objemu rozpočtu městské části uvedeného v bodě č. 1 tohoto materiálu.  

 

ZMČ Brno-Medlánky ukládá 

Radě městské části Brno-Medlánky informovat o radou schvalovaných rozpočtových opatřeních na 
nejbližším zasedání ZMČ Brno-Medlánky.   

 

Starostovi městské části Brno-Medlánky zajistit prostřednictvím Úseku rozpočtu a financování ÚMČ Brno-
Medlánky provedení rozpisu schváleného rozpočtu městské části Brno-Medlánky na rok 2021 podle § 14 
zákona č. 250/2000 Sb., včetně změn tohoto rozpisu. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných 
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.   

 

Hlasování: 

Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Dobeš, Dorée, Drápalová, 
Vespalcová 
 

Krčmař, Menšík 

 
 

Usnesení č. 05/11 bylo přijato.  

 

7.  Rozpočtové opatření č. 17/2020 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání.  
Rozpočtové opatření č. 17/2020 tvoří přílohu č. 14 zápisu. 
Bez rozpravy. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020. 

 

 

 

 

Pro 11 

Proti 0 

Zdržel se 2 
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Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 06/11 bylo přijato.  

 

8.  Informace o provedených rozpočtových opatřeních od posledního zasedání ZMČ 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Rozpočtová opatření tvoří přílohy č. 15 – 19 zápisu. 
Bez rozpravy. 

Usnesení: 
ZMČ Brno-Medlánky bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních od posledního 
zasedání ZMČ. 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 07/11 bylo přijato.  

 
9. Podlimitní veřejná zakázka „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, 
Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ – schválení zadávací dokumentace   
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání.  

Poddodavatelé tvoří přílohu č. 20 zápisu. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 21 zápisu. Smlouva na 
stavební úpravy tvoří přílohu č. 22 zápisu. Vzory čestných prohlášení tvoří přílohu č. 23 zápisu. Výzva k 
podání nabídek tvoří přílohu č. 24 zápisu. 

Rozpravy se zúčastnili: Vespalcová, Marek, Žůrková, Zeman, Brabcová 

 

Usnesení: 

RMČ Brno-Medlánky schvaluje zadávací dokumentaci v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“; 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.200.000,- Kč bez DPH. 

 

RMČ Brno-Medlánky schvaluje okruh firem, kterým bude odeslána žádost o předložení nabídky: 

REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno, IČ: 13690299 

VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 18, Brno 602 00, IČ: 46964541 

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno, IČ: 00558010 

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČ: 29301793 

STAVOREAL Brno, spol. s r.o., Tovární 11b, 643 00 Brno, IČ: 49971191 

MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 

JIS-Sta s.r.o., Kulkova 4045/8, 615 00 Brno, IČ: 02672537 

QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno, IČ: 28265971 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 
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RMČ Brno-Medlánky jmenuje komisi pro otevírání obálek předložených v rámci podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-
Medlánky“ ve složení: 

Simona Zatloukalová (členka) 

Alena Bradáčová (členka) 

Ivana Kokrdová (členka) 

Mgr. Gerlinda Svobodová (1. náhradnice)  

Mgr. Pavlína Tomašovičová (2. náhradnice) 

Ivana Procházková (3. náhradnice).  

 

RMČ Brno-Medlánky jmenuje komisi pro hodnocení nabídek předložených v rámci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, 
Brno-Medlánky“ ve složení: 

Petr Matějka (člen) 

Ing. Petr Zelinka (člen) 

Kateřina Žůrková (členka) 

JUDr. Michal Marek (člen) 

JUDr. Eva Hauke (členka) 

Mgr. Milan Satrapa (1. náhradník)  

Jana Kolaříková (2. náhradnice) 

Ing. Hana Nosálová (3. náhradnce) 

Bc. Roman Svora (4. náhradník) 

PhDr. Blanka Mikšíková (5. náhradnice) 

 

ZMČ Brno-Medlánky pověřuje Radu MČ Brno-Medlánky, aby u podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ v dalších 
úkonech vykonávala působnost zadavatele veřejné zakázky dle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Medlánky. 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 08/11 bylo přijato.  

 
10.  Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 1093 v k. ú. 
Medlánky 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání.  

Návrh na dispozici s majetkem města tvoří přílohu č. 25 zápisu. Letecký snímek tvoří přílohu č. 26 zápisu. 

Bez rozpravy. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1093 v k. ú. Medlánky. 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 
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Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

 
 

Usnesení č. 09/11 bylo přijato.  

 
11.  Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 659/13 v k. ú. 
Medlánky 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání.  

Návrh na dispozici s majetkem města tvoří přílohu č. 27 zápisu. Letecký snímek tvoří přílohu č. 28 zápisu. 

Rozpravy se zúčastnili: Zeman, Marek, Dorée 

 

Usnesení:  

ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 659/13 v k. ú. Medlánky pod částí budovy ve 
vlastnictví spol VODOMONT, spol. s r. o., na těchto pozemcích stojící. 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 10/11 bylo přijato.  

 
12. Dispozice s majetkem města - vyjádření k návrhu na dispozici s pozemkem p. č. 45 v k. ú. 
Medlánky 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání.  

Návrh na dispozici s majetkem města tvoří přílohu č. 29 zápisu. Letecký snímek tvoří přílohu č. 30 zápisu. 
Bez rozpravy. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 45 k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního 
města Brna. 

 

Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 11/11 bylo přijato.  

 
13.  Pověření Rady MČ Brno-Medlánky k provádění rozpočtových opatření 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Bez příloh. 

Bez rozpravy. 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 
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Usnesení: 
ZMČ Brno-Medlánky schvaluje pověření Rady MČ Brno-Medlánky ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) - radě obce je vyhrazeno zabezpečovat 
hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném 
zastupitelstvem obce takto: 
- od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020 schvalovat vyrovnávací rozpočtová opatření nad rámec schváleného 
ročního objemu rozpočtu městské části, dle skutečného čerpání příjmů a výdajů. 
 
Hlasování: 

Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Brabcová, Dobeš, Dorée, Drápalová, 
Vespalcová 
 

Menšík, Krčmař, Zeman 

 

Usnesení č. 12/11 bylo přijato.  

 

14.  Dohody o provedení práce pro rok 2021 uzavřené mezi městskou částí a členy zastupitelstva    
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Dohody tvoří přílohy č. 31 a 32 zápisu. 

Rozpravy se zúčastnili: Menšík, Marek, Žůrková 

 
Usnesení: 
ZMČ Brno-Medlánky souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městskou částí Brno-Medlánky 
a členkou jejího zastupitelstva paní Zdeňkou Brabcovou, uzavřením Dohody o provedení práce na dobu 
určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021 se sjednaným druhem práce provádění lektorské činnosti odborného 
specialisty pro rehabilitační cvičení určené pro seniory, 
 
ZMČ Brno-Medlánky souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městskou částí Brno-Medlánky 
a členkou jejího zastupitelstva paní Mgr. Vladimírou Vespalcovou, uzavřením Dohody o provedení práce 
na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021 se sjednaným druhem práce organizační činnosti a výpomoc 
při přípravě a pořádání kulturně společenských akcí konaných na území k. ú. Medlánky,   
  
ZMČ Brno-Medlánky ukládá tajemníkovi úřadu zajistit uzavření a vedení evidence pracovně právního 
vztahu – dohod o provedení práce – s členkami Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky paní Zdeňkou 
Brabcovou a Mgr. Vladimírou Vespalcovou.           
 
Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Menšík, Dobeš, Dorée, 
Drápalová 
 

Vespalcová, Brabcová 

 

Usnesení č. 13/11 bylo přijato.  

 

15.  Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva 
Předsedající přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. 
Bez příloh. 

Rozpravy se zúčastnili: Marek, Vespalcová 

 
Usnesení: 
ZMČ Brno-Medlánky bere na vědomí zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů 
zastupitelstva. 
 

Pro 10 

Proti 0 

Zdržel se 3 

Pro 11 

Proti 0 

Zdržel se 2 
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Hlasování: 

Krčmař, Marek, Teplanová, Žůrková, Lhotský, Bukovjanová, Zeman, Brabcová, Menšík, Dobeš, 
Dorée, Drápalová, Vespalcová 

 

 

Usnesení č. 14/11 bylo přijato.  

 
14. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ 
 
Pan Menšík se dotazuje na možnost svolávání komisí a výborů v současném nouzovém stavu. Tajemník 
úřadu reaguje, že svolávání je možné ža dodržení stanovených hygienických opatření.  
Paní Vespalcová se ptá na možnost prořezání stromů na ulici Turistická. Reaguje předsedající, že tato věc 
se bude dále řešit. 
Paní Dorée se dotazuje na možnost změny aktuálně platných termínů pro možnost pálení rostlinného 
odpadu, jelikož některým občanům nevyhovuje. Dále upozorňuje na kontejnery na bioodpad, které jsou 
nedostačující. Reaguje předsedající a paní místostarostka a vysvětlují důvody přijaté formy regulace pálení 
a možnosti, jak s odpadem naložit. 
Pan Zeman se dotazuje, v jaké fázi je revitalizace zeleně v Medlánkách. Reaguje paní místostarostka. 
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 
 
Zápis z řádného 11. zasedání ZMČ Brno-Medlánky byl vyhotoven dne 17. 12. 2020 

 

 

Zapisovatel:                         v.r.                        dne: 28. 12. 2020 
                       Simona Zatloukalová 

 

 

Ověřovatelé:                         v.r.                        dne: 28. 12. 2020 

         Ing. et Ing. Marek Menšík 

  

 

                                                             v.r.                        dne: 28. 12. 2020 

             Ing. Klára Drápalová 

 
 
Místostarostka:                        v.r.                        dne: 28. 12. 2020             
                                    Kateřina Žůrková 
 
 
Starosta:                         v.r.                        dne: 28. 12. 2020 
                       JUDr. Michal Marek 
 
 
 
 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 


