
Zápis ze zasedání ZMČ Brno-Útěchov konaného dne 15. června 2022 

na radnici MČ Brno-Útěchov, Adamovská 6, 644 00 Brno 

 

Navržený program: 

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

 2. Schválení programu 

 3. Rozpočtová opatření č. 5/2022, 6/2022 a 7/2022 

 4. Závěrečný účet městské části za rok 2021 

 5. Účetní závěrka městské části za rok 2021 

 6. Výběrové řízení „Zimní údržba komunikací v MČ Brno-Útěchov“ 

 7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/3 

 8. Záměr městské části pronajmout sportovní centrum 

 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části ve volebním období 2022-2026 

10. Žádost o souhlas s použitím části prostředků z ÚZ 73 na projekt hasičské zbrojnice a     

položení chráničky na kabel veřejného osvětlení 

11. Plnění úkolů 

12. Různé, diskuse, závěr 

 

 

1. Zahájení  

 

Zasedání ZMČ zahájil a řídil starosta městské části Brno-Útěchov PhDr. Zdeněk Drahoš. 

 

Zahájení v 17.08 hodin. 

 

Při zahájení přítomno 6 členů ZMČ. 

 

Omluvena Mgr. Klára Pelánková.  

 

Zastupitelstvo je schopno se usnášet. 

 

Přítomen tajemník ÚMČ Brno-Útěchov PaedDr. Ladislav Filipi.  

 

Zapisovatelem určil starosta tajemníka PaedDr. Ladislava Filipiho. 

 

Ověřovateli zápisu byly zvoleny JUDr. Šárka Cechová a pí Miroslava Meluzínová. 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



2. Schválení programu 

 

Navržený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

 2. Schválení programu 

 3. Rozpočtová opatření č. 5/2022, 6/2022 a 7/2022 

 4. Závěrečný účet městské části za rok 2021 

 5. Účetní závěrka městské části za rok 2021 

 6. Výběrové řízení „Zimní údržba komunikací v MČ Brno-Útěchov“ 

 7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/3 

 8. Záměr městské části pronajmout sportovní centrum 

 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části ve volebním období 2022-2026 

10. Žádost o souhlas s použitím části prostředků z ÚZ 73 na projekt hasičské zbrojnice a     

položení chráničky na kabel veřejného osvětlení 

11. Plnění úkolů 

12. Různé, diskuse, závěr 

 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Schválený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

 2. Schválení programu 

 3. Rozpočtová opatření č. 5/2022, 6/2022 a 7/2022 

 4. Závěrečný účet městské části za rok 2021 

 5. Účetní závěrka městské části za rok 2021 

 6. Výběrové řízení „Zimní údržba komunikací v MČ Brno-Útěchov“ 

 7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/3 

 8. Záměr městské části pronajmout sportovní centrum 

 9. Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části ve volebním období 2022-2026 

10. Žádost o souhlas s použitím části prostředků z ÚZ 73 na projekt hasičské zbrojnice a     

položení chráničky na kabel veřejného osvětlení 

11. Plnění úkolů 

12. Různé, diskuse, závěr 

 

 

3. Rozpočtová opatření č. 5/2022, 6/2022 a 7/2022 

 

Zprávu zpracovala účetní Jitka Koldovská a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 



 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022 

 

schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 

 
Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 
 

4. Závěrečný účet městské části za rok 2021 

 

Zprávu zpracovali účetní pí Jitka Koldovská a tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá 

starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

a) souhlasí s celoročním hospodařením MČ Brno-Útěchov za rok 2021, a to bez výhrad 

 

b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Útěchov 

za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, zpracovanou nezávislým auditorem 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

5. Účetní závěrka městské části za rok 2021 

 

Zprávu zpracovali účetní pí Jitka Koldovská a tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá 

starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje účetní závěrku MČ Brno-Útěchov sestavenou ke dni 31. 12. 2021 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

6. Výběrové řízení „Zimní údržba komunikací v MČ Brno-Útěchov“ 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 



 

Starosta navrhl zaslat výzvu k podání nabídky na plnění této zakázky následujícím 

dodavatelům:  

Jindřiška Pelantová, 675 41 Nové Syrovice 216, IČ 74789155 

Ivan Kunovský, Na Prášilkách 432, 679 21 Černá Hora, IČ 64338711 

Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 64, 621 00 Brno, IČ 29361796 

 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov   

schvaluje výzvu k podání nabídky na plnění zakázky „Zimní údržba komunikací v MČ Brno-

Útěchov“ včetně jejích příloh č. 1 Krycího listu nabídky a č. 2 obchodních podmínek, 

zpracovaných formou smlouvy o dílo 

 

ukládá starostovi zaslat tuto výzvu následujícím dodavatelům: 

 

Jindřiška Pelantová, 675 41 Nové Syrovice 216, IČ 74789155 

Ivan Kunovský, Na Prášilkách 432, 679 21 Černá Hora, IČ 64338711 

Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 64, 621 00 Brno, IČ 29361796 

 

termín: do 30. 6. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 6/15. 6. 2022 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/3 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

schvaluje záměr městské části zapůjčit část pozemku p. č. 58/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Útěchov 

u Brna na dobu neurčitou 

 

ukládá tajemníkovi zveřejnit uvedený záměr zákonem stanoveným způsobem 

 

termín: do 21. 6. 2022 

odpovídá: tajemník 

úkol č. 7/15. 6. 2022 

 



Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

8. Záměr městské části pronajmout sportovní centrum 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Starosta objasnil, že tento záměr je třeba s ohledem na opakované využívání sportovišť ve 

sportovním centru týmiž subjekty. 

 

V diskusi vystoupili RNDr. Luděk Zahradníček a JUDr. Šárka Cechová. RNDr. L. Zahradníček 

navrhl upravit znění záměru – slovo „pronajmout“ nahradit výrazem „pronajímat“ a dále 

doplnit sousloví „v souladu s provozním řádem“. JUDr. Š Cechová se otázala na možnost 

zveřejnit tento záměr na dobu neurčitou. Tajemník odpověděl, že dle stávající praxe bude 

třeba zveřejňovat příslušný záměr každoročně. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

schvaluje záměr městské části pronajmout sportovní centrum Adamovská 277/26, 644 00 

Brno 

 

ukládá tajemníkovi zveřejnit uvedený záměr zákonem stanoveným způsobem 

 

termín: do 21. 6. 2022 

odpovídá: tajemník 

úkol č. 8/15. 6. 2022 

 

Starosta navrhl doplnit usnesení dle návrhů vzešlých z diskuse. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje záměr městské části pronajímat sportovní centrum Adamovská 277/26, 644 00 

Brno, upravený takto: slovo „pronajmout“ bude nahrazeno slovem „pronajímat“, zapracována 

budou sousloví „sportoviště ve sportovním areálu“ a „v souladu s provozním řádem“ 

 

ukládá tajemníkovi zveřejnit uvedený záměr zákonem stanoveným způsobem 

 

termín: do 21. 6. 2022 

odpovídá: tajemník 

úkol č. 8/15. 6. 2022 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



 

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části ve volebním období 2022-2026 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

stanovuje, že ve volebním období 2022-2026 bude Zastupitelstvo městské části Brno-Útěchov 

tvořit 7 členů 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

10. Žádost o souhlas s použitím části prostředků z ÚZ 73 na projekt hasičské zbrojnice a 

položení chráničky na kabel veřejného osvětlení 

 

Starosta zdůvodnil potřebu být projekčně připraven na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

v souvislosti s žádostí o dotaci na tuto akci. Dále vysvětlil, že v ulicích Chlumy a Kubánky bude 

společnost eg.d pokládat svůj kabel elektrického vedení, je proto užitečné položit zde 

chráničku budoucího kabelu zamýšleného veřejného osvětlení. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

žádá statutární město Brno o souhlas s použitím části prostředků z ÚZ 73 ve výši 400 000 Kč 

na pořízení projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice a ve výši 230 000 Kč na položení 

chráničky na kabel veřejného osvětlení ve výkopu v ulicích Chlumy a Kubánky 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

11. Plnění úkolů 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

bere na vědomí plnění úkolů č. 4/20. 4. 2022, 5/20. 4. 2022, 6/20. 4. 2022, 7/20. 4. 2022, 

8/20. 4. 2022, 9a/20. 4. 2022 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



12. Různé diskuse, závěr 

 

Starosta informoval zastupitele, že obyvatel městské části p. Holík podal dne 14. 6. 2022 

žádost o odprodej části pozemku p. č. 106 při ulici Mladé. Vysvětlil, že v daném místě je 

položena kanalizace, proto se městská část v této záležitosti obrátila na Investiční odbor 

Magistrátu města Brna. P. Holík upřesnil a zdůvodnil svou žádost – příslušnou část pozemku o 

ploše přibližně 35 m2 chce využít k vybudování nájezdu ke svému pozemku. 

 

Starosta dále uvedl, že sportovní komise připravila návrh na pořízení tří venkovních fitness 

strojů. Instalovány by měly být na travnatou plochu u sportovního centra. Zastupitelé 

s pořízením těchto prvků souhlasili, v diskusi byla zvažována též možnost přikoupit hrazdu. 

Zakoupení hrazdy nakonec nebylo doporučeno, neboť by šlo o velmi nákladný prvek, 

vyžadující vyčlenění dalších peněz. JUDr. Šárka Cechová doporučila zakoupit ke strojům i 

nabízený tištěný provozní řád. 

 

Starosta po diskusi navrhl následující usnesení:   

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje pořízení a instalaci venkovních fitness strojů XC 05 elipsovité zařízení, XC 08 jezdecké 

zařízení a XC 29 přitahování a shyby včetně tištěného provozního řádu na dibondové desce dle 

nabídky společnosti COLMEX, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

 

Hlasování: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

JUDr. Šárka Cechová informovala zastupitele, že 23. 6. 2021 se na Krajském úřadě 

Jihomoravského kraje uskuteční jednání o objízdné trase pro těžká nákladní vozidla a o opravě 

vybraných úseků silnice ze Soběšic do Útěchova. Starosta doplnil, že jej Odbor dopravy 

Magistrátu města Brna informoval, že nelze omezit průjezd nákladních vozidel Adamovskou 

ulicí. Dále sdělil, že jedná se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS) o opravě 

komunikace mezi Soběšicemi a Útěchovem – SÚS údajně nemá dostatek peněz na tuto opravu, 

proto neuzavřela příslušnou smlouvu se společností Brněnské komunikace. 

 

RNDr. Luděk zahradníček informoval o vycházce ke studánkám v okolí Útěchova, která se 

uskutečnila 11. 6. 2022. Akce měla velmi příznivý ohlas. K tomuto sdělení se připojila MVDr. 

Alice Dostálová. 

 

JUDr. Šárka Cechová pochválila Den dětí, který ve spolupráci s městskou části uspořádala 

zdejší jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

 

Starosta informoval o přípravě letošního Útěchovského kulturního léta. Sdělil, že dojednal 

vystoupení s ředitelem Městského divadla Brno – zazní melodie z muzikálů. Akce se uskuteční 

na přelomu srpna a září.  



 

Obyvatelka městské části pí Vodičková poukázala na silný provoz nákladních vozidel v ulici 

Adamovské. Navrhla omezit průjezd těžké dopravy touto ulicí dopravními značkami po vzoru 

MČ Brno-Jehnice. Doplnila, že situace se zhorší vždy, když dojde na opravy mostů v severní 

oblasti Brna a přilehlém okolí. JUDr. Šárka Cechová odpověděla, že do Jehnic vede silnice IV. 

třídy a nejezdí po ní MHD, v případě ulice Adamovské jde tedy o jinou situaci než u Jehnic.  

Starosta potvrdil, že na komunikace III. třídy nelze požadované omezení dát. Jihomoravský kraj 

určil objízdnou trasu pro těžká vozidla (jedná se především o nákladní auta z kamenolomu) 

kvůli opravě mostu v Lelekovicích (než k ní dojde, potrvá alespoň rok) a je otázka, zda lze určit 

objízdnou trasu pro těžká vozidla tak, aby se vyhnula naší městské části, a zda může Policie ČR 

postihovat nákladní vozy z kamenolomu projíždějící naší městskou části, když tudy objížďka 

nevede. P. Holík doplnil, že by bylo vhodné, aby Jihomoravský kraj požádal Polici ČR o dohled 

nad respektováním dopravních omezení. 

 

Pí Vodičková se dále zeptala na umístění fitness prvků, které se budou pořizovat. MVDr. Alice 

Dostálová odpověděla, že budou na rovné travnaté ploše u houpaček v areálu sportovního 

centra. 

 

 

   

 

 

 

Zasedání ZMČ Brno-Útěchov dne 15. 6. 2022 ukončil starosta v 18.05 hodin. 

 

 

 V Brně dne 20. 6. 2022 

 

 

 

 

                                                                                                                               ……………………………….. 

                                                                                                                                 PhDr. Zdeněk Drahoš 

                                                                                                                                            starosta 

 

 

 

 

                                                                                                                              

…………………………………….                                                                               ………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUDr. Šárka Cechová                                                                                     Miroslava Meluzínová     

 

 

 



Přílohy: 

1x svolánka 

1x presenční listina 

1x zápis  

materiály k jednotlivým bodům programu 

1x plnění úkolů 


