ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO – ÚTĚCHOV
dne 23. února 2012
Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová,
JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal, pí. Miroslava Němcová
Omluveni: JUDr. Zdeněk Dufek, Ing. Pavel Tobiáš

Program jednání:
Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Informace o činnosti ÚMČ a kontrola činnosti
Internet 2012 - rozpočet
Sportovní areál – provozování a zahájení sportovní sezóny
Školka
Různé, diskuse (Vítání občánků, ples, svoz komunálního odpadu, zimní
údrţba aj.)
8. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová
Zapisovatel: Miroslava Němcová
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K bodu 1
Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu:
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Útěchov bylo zahájeno v 18.15 hodin starostou MČ PhDr.
Zdeňkem Drahošem. Přivítal všechny přítomné.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhl určit zapisovatelem paní Miroslavu Němcovou a ověřovateli zápisu
navrhl zvolit MUDr. Ivanu Kolínkovou a pí. Miroslavu Meluzínovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov určuje zapisovatelem paní Miroslavu
Němcovou. Ověřovateli zápisu byly zvoleny MUDr. Ivana Kolínková a pí. Miroslava
Meluzínová.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2
Schválení programu
S programem zastupitele seznámil pan starosta.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov schvaluje předloţený program.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3
Informace o činnosti ÚMČ
Informoval pan starosta.
V tradiční spolupráci s hasiči byla uspořádána Mikulášská nadílka, před budovou ÚMČ
proběhlo Vánoční zpívání, hasiči uspořádali na hřišti maškarní ples pro děti a zhotovili
kluziště.
Zimní údrţba komunikací – jsou tu problematické úseky, údrţba probíhá v rámci moţností.
Řeší se problémy se svozem komunálního odpadu.
Vítání občánků proběhne v neděli poslední týden v březnu.
Útěchovský zpravodaj je připraven k tisku.
Úkoly z minulých zastupitelstev: pan starosta zastupitelům předloţil analýzu efektivnosti
provozování Útěchovského internetu firmou QNET CZ s.r.o. Ze závěru vyplývá, ţ cenová
nabídka společnosti QNET CZ s.r.o. je adekvátní. Poskytovaný servis je nadstandartní a za
cenu nedosahující ani náklady na jeho provoz.
Školka – samostatný bod programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov bere na vědomí informace o činnosti
ÚMČ.

K bodu 4
Internet - rozpočet
Začátkem roku bylo provedeno vyúčtování za Útěchovský internet a byla stanovena záloh na
rok 2012. V současné době je připojeno 110 účastníků.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov schvaluje pro rok 2012 zálohu ve
výši 2.640,- Kč na jednoho účastníka, tj. 220,- Kč měsíčně, za Útěchovský internet.
ZMČ Brno-Útěchov schvaluje úhradu nákladů za Útěchovský internet ve výši 25.500,Kč za rok 2012.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5
Sportovní areál - provozování a zahájení sportovní sezóny
Informoval pan starosta
V TJ Útěchov došlo k výrazným personálním posunům. TJ má zájem fungovat dál. Dorovná
závazek vůči 1. útěchovské za rok 2011. Následně od MČ dostane příspěvek na provoz.
K bodu 6
Školka
Zastupitelé obdrţeli materiály týkající se kontejnerové mateřské školy, které pan starosta
získal z MČ Brno-Ořešín.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov bere na vědomí informaci o
provozování mateřské školy v MČ Brno-Ořešín a ukládá panu starostovi vést jednání
vedoucí ke zřízení mateřské školy v MČ Brno-Útěchov.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7
Různé
Útěchovský ples
V sobotu 24.3.2012 Klub přátel Útěchova a MČ Brno-Útěchov uspořádají Utěchovský ples.
Návrh usnesení: ZMČ Brno-Útěchov schvaluje částku 9.000,- Kč na uspořádání
Útěchovského plesu.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
Ţádost Brněnské společnosti příznivců RAF Emila Bočka o.s. o finanční podporu na TV
dokument LETCI RAF Z BRNĚNSKA VE DRUHÉ SV. VÁLCE.
Návrh usnesení: ZMČ Brno-Útěchov schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na TV
dokument LETCI RAF Z BRNĚNSKA VE DRUHÉ SV. VÁLCE.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
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Ţádost firmy OHL ŢS o souhlas s dílčí změnou územního plánu, která by plochy pro rekreaci
a sport p.č. 58/6 k.ú. Útěchov u Brna změnila na plochy tzv. čistého bydlení.
Návrh usnesení: ZMČ Brno-Útěchov doporučuje ţádost firmy OHL ŢS o dílčí změnu
územního plánu p.č. 58/6 k.ú. Útěchov u Brna z plochy pro R/S na plochu BC s IPP 0,2.
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro, nikdo proti, 1 se zdrţel hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
Paní Miroslava Meluzínová se zúčastnila schůzky místního klubu seniorů.
Ing. Antonín Skoumal tlumočil stíţnost občanů na svoz komunálního odpadu, na stav hracích
prvků v dětském koutku. Jsou ve špatném stavu, je třeba je opravit. Také jsou stíţnosti na psy
v okolí Útěchova. Povinností majitelů je mít psa mimo intravilán obce na vodítku. Dále
vyslovil podezření, ţe někteří občané přitápí odpadem.
Pan starosta Ing. Skoumala ujistil, ţe na jaře bude dětský koutek opraven.

K bodu 8
Závěr
Tím byly vyčerpány body programu. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání
ZMČ ukončil.
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USNESENÍ ZE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO – ÚTĚCHOV
dne 23. února 2012
A. ZMČ bere na vědomí:
1. Informace o činnosti ÚMČ.
2. Informaci o provozování mateřské školy v MČ Brno-Ořešín.
B) ZMČ schvaluje:
1. Zapisovatelem paní Miroslavu Němcovou.
Ověřovateli zápisu byly zvoleny MUDr. Ivan Kolínková a pí. Miroslava Meluzínová.
2. Předloţený program.
3. Pro rok 2012 zálohu ve výši 2.640,- Kč na jednoho účastníka, tj. 220,- Kč měsíčně,
za Útěchovský internet.
4. Úhradu nákladů za Útěchovský internet ve výši 25 500,- Kč za rok 2012.
5. Částku 9.000,- Kč na uspořádání Útěchovského plesu.
6. Příspěvek ve výši 10.000,.- Kč na TV dokument LETCI RAF Z BRNĚNSKA VE
DRUHÉ SV. VÁLCE.
7. Doporučuje ţádost firmy OHL ŢS o dílčí změnu územního plánu p.č. 58/6 k.ú.
Útěchov u Brna z plochy R/S na plochu BC s IPP 0,2.

C. ZMČ ukládá:
1. Panu starostovi vést jednání vedoucí ke zřízení mateřské školy v MČ Brno-Útěchov.
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