ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 02.11.2016 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 39
celkem: 39
Omluven: Mgr. Ander, JUDr. Bradáč, prof. MUDr. Kostřica, R. Kvapil,
T. J. Otradovec, Mgr. Sázavský

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 39 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Pan starosta všechny informoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně přímo na internetu.
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02. 11. 2016,
bere na vědomí
zprávu, že byla doručena námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS, která bude vypořádána
v bodu 3.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: S. Bartík, Mgr. Oplatek
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Návrh byl přijat.

K bodu 2 - Projednání a schválení programu

1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu
3. Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 - aktualizace OZV
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ve znění pozdějších vyhlášek
4. Změna Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed
5. Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
6. Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
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7. Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ – změna zřizovací listiny
8. Dispozice s majetkem - Odsvěření domů Milady Horákové XXX, Dornych XXX,
Cejl XXX
RMČ BS
RMČ BS
9. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23 (jednotka č. XXX)
Návrh
prodeje
obecní
vymezené
bytové
jednotky
Křenová
23
(jednotka
č.
XXX)
RMČ BS
10.
RMČ BS
11. Prodej obecních vymezených bytových jednotek - schválení záměru převodu
RMČ BS
12. Prominutí pohledávky - smluvní pokuty - Kounicova 3b, byt č. XXX
RMČ BS
13. Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 51, Brno
RMČ BS
14. Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2, Brno
RMČ BS
15. Hovory s občany
Ing. Bílek
16. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D.
17. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
RMČ BS
18. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
19. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
20. Závěr

Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Rezignace člena Finančního výboru
ZMČ BS a Kontrolního výboru ZMČ BS“ jako bod 19.
Ing. Straka navrhuje zařazení bodu: “Odvolání místopředsedy Finančního
výboru ZMČ BS“ jako bod 20.
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Volba volební komise“ jako bod 21.
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Volba člena/členky Finančního
výboru ZMČ BS, volba člena/členky Kontrolního výboru ZMČ BS“ jako bod
22.
Zastupitel Říha navrhuje, aby tyto body byly projednány přednostně a to hned po
schválení programu dnešního jednání.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval
Návrhy byly přijaty.

Nový program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu
3. Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 - aktualizace OZV
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ve znění pozdějších vyhlášek
4. Změna Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed
5. Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
6. Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
7. Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ – změna zřizovací listiny
8. Dispozice s majetkem - Odsvěření domů Milady Horákové XXX, Dornych XXX,
Cejl XXX
9. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23 (jednotka č. XXX)
10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23 (jednotka č. XXX)
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Prodej obecních vymezených bytových jednotek - schválení záměru převodu
Prominutí pohledávky - smluvní pokuty - Kounicova 3b, byt č. XX
Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 51, Brno
Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2, Brno
Hovory s občany
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS a Kontrolního výboru ZMČ BS
Odvolání místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS
Volba volební komise
Volba člena/členky Finančního výboru ZMČ BS, volba člena/členky Kontrolního
výboru ZMČ BS
23. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
24. Závěr
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Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Program byl přijat.

K bodu 19 - Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS a Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/3 Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS a Kontrolního výboru
ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
bere na vědomí
rezignaci Bc. Michala Doležela na členství ve Finančním výboru ZMČ BS
a Kontrolním výboru ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 1 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.

K bodu 20 - Odvolání místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. Ing. Straka bod krátce uvedl.
Usnesení ZMČ/2016/17/4 Odvolání místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,

3

odvolává
pana Tomáše Jana Otradovce, DiS. z funkce místopředsedy Finančního výboru ZMČ
Brno-střed v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.

K bodu 21 - Volba volební komise
Bc. Doležel navrhuje za člena volební komise Svatopluka Bartíka. Radní Bartík přijal.
Místostarosta Švachula navrhuje za člena volební komise Davida Aleše. Zastupitel Aleš přijal.
Místostarostka Flamiková navrhuje z člena volební komise Mgr. Davida Oplatka. Mgr. Oplatek
přijal.
Usnesení ZMČ/2016/17/5 ZMČ/2016/17/5 Volba volební komise
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
volí
komisi pro volbu
- člena/členky Finančního výboru ZMČ BS
- člena/členky Kontrolního výboru ZMČ BS
v souladu s přílohou č. 1 Jednacího řádu ZMČ BS ve složení:
S. Bartík, D. Aleš, Mgr. Oplatek
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.

K bodu 22 - Volba člena/členky Finančního výboru ZMČ BS, volba člena/členky Kontrolního výboru
ZMČ BS
Pan starosta vyzval komisi k volbě svého předsedy. Předsedou volební komise byl zvolen radní
Bartík, který se ujal volby člena/členky Finančního výboru ZMČ BS a volby člena/členky
Kontrolního výboru ZMČ BS.
BcA. Kalousek navrhuje za člena Kontrolního výboru ZMČ BS Mgr. Vladimíra Stankoviče a za
člena Finančního výboru ZMČ BS Davida Butulu. Mgr. Stankovič i zastupitel Butula
kandidaturu přijali.
Zastupitel Říha navrhuje za člena Finančního výboru ZMČ BS Jiřího Hráčka. Zastupitel Hráček
přijal.
Předseda volební komise dal možnost navrženým kandidátům představit se a následně byly
kandidátům pokládány dotazy. Následně předseda volební komise sdělil, že se nejdřív bude
hlasovat o členovi Finančního výboru ZMČ BS a to tak, že se o kandidátech bude hlasovat dle
abecedního pořádku prostřednictvím hlasovacího zařízení a zastupiteté můžou dát svůj hlas
pouze jednomu z kandidátů.
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ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016, projednalo návrhy na funkci člena
Finančního výboru ZMČ BS:
1. David Butula
2. Jiří Hráček
Proběhla diskuze, proč nezvolit do Finančního výboru oba dva kandidáty, když jsou v tomto
výboru v podstatě dvě volná místa a to člen FV a místopředseda FV, který byl odvolán. Pan
starosta odpověděl, že nyní se volí člen Finančního výboru ZMČ BS a to za Bc. Doležela, který
na tuto funkci rezignoval. Místopředseda Finančního výboru byl pouze odvolán a nebyl dán
návrh na zařazení bodu o volbě nového místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS. V této
diskuzi vystoupil zastupitel Říha, pan starosta a S. Bartík.
Byl dán návrh na vyhlášení 5 minutové přestávky, proto pan starosta dal o tomto návrhu
hlasovat:
Hlasování: 22 pro, 3 proti, 3 zdržel se, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Předseda volební komise dal postupně o obou navržených kandidátech hlasovat.
Obdržené hlasy:
Pan David Butula: 25 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 16 nehlasoval
Zastupitel Straka prohlásil toto hlasování za zmatečné, proto dal předseda volební komise o
tomto kandidátovi hlasovat znovu.
Obdržené hlasy:
Pan David Butula: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 15 nehlasoval
Pan Jiří Hráček: 9 pro, 4 proti, 5 se zdržel, 23 nehlasoval
Usnesení ZMČ/2016/17/6 Volba člena/členky Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
volí
do funkce člena/členky Finančního výboru MČ Brno-střed v souladu s § 84 odst. 2
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s přílohou č. 1 Jednacího řádu ZMČ BS pana Davida Butulu.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 15 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.

Následně předseda volební komise přistoupil k volbě člena Kontolního výboru. Navržený
kandidát dostal možnost představit se.
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016, projednalo návrhy na funkci člena
Kontrolního výboru ZMČ BS:
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1. Mgr. Vladimír Stankovič
Jelikož je navržen pouze jediný kandidát na funkci člena Kontrolního výboru ZMČ BS, předseda
volební komise dal o tomto kandidátovi hlasovat.
Obdržené hlasy:
Pan Mgr. Vladimír Stankovič: 33 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení ZMČ/2016/17/7 Volba člena/členky Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
volí
do funkce člena/členky Kontrolního výboru MČ Brno-střed v souladu s § 84 odst. 2
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s přílohou č. 1 Jednacího řádu ZMČ BS pana Mgr. Vladimíra Stankoviče.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.

Zastupitel Říha se dotázal na volbu místopředsedy Finančního výboru. Pan starosta
odpověděl, že bod “Volba místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS“ nebyl zařazen
na program dnešního zasedání ZMČ BS. Pan starosta informoval, že zastupitelé sice
obdrželi tento materiál tzv. “na stůl“, avšak nikdo nedal návrh na zařazení tohoto bodu
na program jednání, tudíž byl na program zařazen pouze bod Volba člena Finančního
výboru ZMČ BS a člena Kontrolního výboru ZMČ BS. Následně proběhla diskuze
týkající se programu a materiálů na stůl, které zastupitelé před zasedáním obdrželi a v
kterých byl i bod Volba místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS. Pan starosta sdělil,
že tento bod sice zastupitelé obdrželi, avšak nebylo o něm hlasováno a tudíž nebyl
zařazen na program dnešního zasedání, pan starosta dále sdělil, že toto je možné ověřit
si na zvukovém záznamu, který je pořizován. Proběhla diskuze o tom, že zastupitelé
měli tedy mylné informace a měli za to, že se hlasuje o programu, který obdrželi před
zahájením zasedání, tudíž že na dnešní program byl zařazen i bod Volba místopředsedy
Finančního výboru ZMČ BS. Pan starosta všem sdělil, co říká Jednací řád ZMČ BS a to
že o zařazení každého bodu na program se hlasuje a o bodech, které se dodatečně
zařazovaly na program dnešního jednání, hlasováno bylo. Pokud je zájem tento bod
projednat, není problém o jeho zařazení hlasovat v průběhu ZMČ.
JUDr. Kerndl poprosil pana starostu, zda se může nahlédnout do hlasovacího protokolu,
jelikož ten bude mít v hlavičce správný název bodu, dále požaduje poskytnutí audio
záznamu z dnešního zasedání ZMČ BS a dotazuje se pana starosty, co říká Jednací řád
výborů, jestli musí mít výbor sudý nebo lichý počet členů. Pan starosta ověřil počet
členů výboru v jednacím řádu a sdělil, že dle jednacího řádu je počet členů vždy lichý.
Místostarostka JUDr. Dumbrovská znovu zrekapitulovala body, které byly dnes
zařazeny na program dnešního jednání a dále sdělila, že volba člena Finančního výboru
ZMČ BS a člena Kontrolního výboru ZMČ BS proběhla v příslušném bodu, nikoli v
bodu Volba volební komise, jak zůstalo díky technickému pochybení mylně na tabuli.
Toto potvrdil i pan starosta.
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Proběhla diskuze na téma, že když nebude zvolen místopředseda Finančního výboru
ZMČ BS, tak toto místo zanikne. Místostarostka JUDr. Dumbrovská sdělila, že i když
se na dnešním zasedání nezvolí nový místopředseda Finančního výboru ZMČ BS, tak
toto místo ve výboru nezaniká, ale stále tam je.
Následně se opět rozběhla diskuze k materiálům, které byly zastupitelům předány a ne
všechny tyto body byly zařazeny na program jednání, aniž by byli zastupitelé na změnu
upozornění. Bylo požadováno, aby byl přehrán audio záznam a aby tak bylo jasné, o
jakých bodech bylo hlasováno.
Mgr. Šťástka se dotázal, zda tím, že byl odvolán zastupitel Otradovec z funkce
místopředsedy Finančního výboru, zůstává dále v tomto výboru jako člen nebo z
výboru vypadává jako takový.
Ing. Straka sdělil, že odvolání pana Otradovce navrhoval on a domnívá se, že
odvoláním pana Otradovce co by místopředsedy, vypadává pan Otradovec z výboru
úplně. Toto potvrdil zastupitel Aleš.
V této diskuzi vystoupil zastupitel Říha, Mgr. Šťástka, JUDr. Kerndl, místostarostka
JUDr. Dumbrovská, Mgr. Pelikán, S. Bartík, JUDr. Vaňková, Mgr. Řepa, Ing. Straka, D.
Aleš a pan starosta.

K bodu 15 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupila paní Anna Štofanová, členka petičního výboru a
předseda petičního výboru, pan Pavel Auer. Paní Štofanová se ujala slova a sdělila, že
před zastupitelstvo předstupují s peticí o zamezení připomínky Německého domu v
souvislosti s chystanými úpravami parku na Moravském náměstí v Brně. Podepsaní na
petici žádají ZMČ Brno-střed, aby zajistilo, že v souvislosti s úpravou Moravského
náměstí, zde lokalizace Německého domu, tedy symbolu nacismu, nebude žádným
způsobem, ani stavbou kavárny, připomínána a nestane se tak potenciální možností pro
setkávání současných příznivců nacismu a neonacismu. Předseda petičního výboru, pan
Auer, pak předal petici panu starostovi.
Vystoupil zde pan Radim Jančura ohledně parkovacích ploch. Vyjádřil se, že je zde
neefektivita, jelikož když nějaká firma chce parkovací místa, musí si vzít
čtverečkovaný papír, nakreslit si projekt a místo a čeká se na vyjádření policie,
BKOMu a za pár měsíců máte parkovací místo. Sdělil, že by bylo dobré, kdyby se
Radnice MČ Brno-střed jednou za rok sešla s policií a BKOMem a provětrala ta
parkovací místa tak, aby se tato parkovací místa začala prodávat online. Pan Jančura
sdělil, že ve středu města zaměstnává zhruba 300-400 zaměstnanců a mají pouze čtyři
parkovací místa. Vyjádřil se, že jim bylo řečeno z úst zaměstnankyně ÚMČ Brno-střed,
že mohou dostat jen čtyři parkovací místa, pan Jančura dnes přišel, aby získal další
čtyři parkovací místa, avšak se dozvěděl, že všechny firmy ve středu města možná
navždy přijdou o svá parkovací místa. Vyjádřil se, že souhlasí se Zelenými s tím, aby
klidně i na úkor některých ulic bylo v Brně více cyklostezek, ale ve chvíli, kdy se
budou vyhánět firmy z centra města, tak se centrum Brna stane pouze přespávárnou.
Pan Jančura si myslí, že by centrum města Brna mělo být rozumným poměrem firem a
zároveň domorodců, kteří tady budou pracovat a přes den chodit a courat se po Brně,
tak stejně tak sem budou přijíždět a courat se. Chápe, že po revoluci se bytové prostory
měnily na nebytové, ale teď by to mělo být tak, že se nebudou vyhánět firmy na okraj
Brna.
Místostarostka Flamiková se nejprve ohradila proti zmiňování Zelených v souvislosti s
rezidentním parkováním, protože zrušení vyhrazených parkovacích míst bylo schváleno
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již minulou koalicí i v rámci strategie parkování, která byla přijata. Mgr. Flamiková
sdělila, že strategie parkování nemluví o tom, že by firmy nemohly parkovat v centru
města, akorát ten režim se nějakým způsobem změní, v tuto chvíli nemohla Mgr.
Flamiková říct jak, protože nejsou zatím přesné noty s MMB, ale může říct zhruba to,
že určitý počet parkování bude přes den vyhrazen pro firmy. O tom, jak ten režim bude
nastavený se mohou sejít a pobavit se o tom.
Pan Jančura na to zareagoval, že chápe, že parkovací místo nemůže chtít pro všech
svých 400 zaměstnanců, ale musí být ta parkovací zóna, kterou si firma platí nějak
označena.
Zareagoval i Mgr. Šťástka, který se vyjádřil k zaměstnankyni úřadu, o které se pan
Jančura zmínil a sdělil, že ta úřednice musí dodržovat nějaká pravidla a předpisy, které
stanovuje město Brno. Dále se zmínil o korespondenci, kterou pan Jančura kdysi Mgr.
Šťástkovi psal.
Vyjádřil se i zastupitel Hollan a to ve smyslu, že vyhrazená parkovací stání a to jestli
vůbec bude rezidentní parkování a jestli budou modré zóny a jak bude vypadat ten
režim, tak to neřeší MMB, ale řeší to městské části.
Vystoupila zde paní Zuzaňáková, která sdělila, že se bohužel nemohla zúčastnit
referenda o poloze hlavního nádraží a dotazuje se, kde budou informace o tom, jak se
bude dál postupovat. Dále sdělila, že od 01.11. má vzniknout, nebo tedy už je, v rámci
Českých drah dceřiná společnost, která bude mít na starost nádraží, paní Zuzaňáková
sdělila, že v zahraničí sledovala pár informací o Italech, kteří dělají problémy v Praze,
paní Zuzaňáková neví, jak toto dopadlo, nicméně by ji zajímalo, jak to teď dopadne s
Brnem, protože Brno taky nádraží nevlastní, ale České dráhy pronajímají nádraží firmě,
která má účty na Kypru. Paní Zuzaňáková se dotazuje, jaký je vztah Brna-střed s tou
budovou nádraží. Dále paní Zuzaňáková sdělila, že má neblahou zkušenost s tím, že
když ji přijede návštěva, že si nemají kam dát kufry, jsou tam pouze boxy a České
dráhy napsaly, že ony nejsou vlastníkem, vlastníkem je firma z Jablůnkova a jmenuje se
Euro Game. Na závěr se dotazuje, jak to tedy vypadá s nádražím a jestli zastupitelé
chtějí propagovat vzdálené nádraží.
Pan starosta se zeptal, zda v rámci reakce se někdo hlásí k odpovědi paní Zuzaňákové.
Nikdo se nepřihlásil.
Vystoupil zde pan Zenon Matuszek, bytem Orlí, který se vyjádřil ve smyslu, že by
všechna auta měla být pryč z centra města. Sdělil, že se stavělo dost garáží pro auta a
on nechápe, proč jsou tady auta pořád a proč se pořád nezmenšují ty parkovací
prostory. Dále se vyjádřil k panu Švachulovi, a to že u nich v domě probíhá
rekonstrukce (výměna stupaček, všech vodních rozvodů a všech odpadů) a když se
nájemníci ozvali, že je to nehorázné, jelikož pronajímatel, což je Brno-střed, tak nikdo
z Radnice MČ Brno-střed nebyl ochoten dojít a říct aspoň pár slov, jak to bude
probíhat, kdy to bude probíhat a zasadit se o to, že to opravdu do 15. prosince bude
hotové. Sdělil, že je zde obrovský skluz a vypadá to, že o Vánocích budou nájemníci
bez koupelen a bez záchodů. Na závěr pan Matuszek sdělil, že když zde na zasedání
seděl a poslouchal ty první body dnešního jednání, tak to tady vypadá jako banda
amatérů a to včetně pana starosty.
Místostarosta Švachula poprosil vedoucího OISBD, aby tady toto vysvětlil, jelikož si
nemyslí, že by to bylo tak, jak pan Matuszek řekl, ale vyjádřil se, že na nejbližším
termínu Komise pro správu bytových domů, což je zítra a na pondělní RMČ BS se
bude hovořit o kompenzaci, kde se ZTI bude v domech provádět. Vedoucí OISBD, pan
Liškutin sdělil, že bohužel musí tak trochu s panem Matuszkem souhlasit, jelikož ZTI
se realizuje v šesti domech, první ZTI byla na Orlí, kde nedošlo ke kontaktu mezi
občany a pronajímatelem. Pan Liškutin sdělil, že se to dozvěděl, až když toto technici
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spustili a celou záležitost přehrnuli na realizační firmu, pan Liškutin toto okamžitě
zastavil a v ostatních domech vždy s předstihem svolali jednání s nájemci, aby je
seznámili a to za účasti zhotovitele, techniků a technického dozoru s rozsahem prací a
jak dlouho budou práce trvat. Pokud pan Liškutin ví, tak v domě, kde bydlí pan
Matuszek, bylo toto vyvěšeno realizační firmou, takže se nedá říct, že by nájemci domu
nevěděli, ale nebylo to takové, jako kdyby se někdo zúčastnil rozhovoru s nájemci.
Pan Matuszek dal zapravdu panu Liškutnovi, že bylo u nich v domě napsáno firmou, že
zahajujeme 26. a budeme končit 15.12.2016 a bylo tam napsáno, které byty půjdou jako
první, to je vše od počátku do konce, co nájemci věděli. Nikdo s nimi nejednal o nějaké
slevě nájmu, nikdo s nimi nejednal vůbec. Kdo bude platit tu energie, která je čerpána
ze společné energie, kdo bude platit opravy výtahu, které už tam byly, dle pana
Matuzsku to je na úkor domu a toto všechno budou platit nájemníci.
Pan Liškutin sdělil, že je dohodnuto s realizační firmou, že veškerá spotřeba ve
společných prostorách je při předání staveniště zapsána, stejně tak tomu je po skončení
prací a veškerý nárůst, který je zapsaný za loňský a tento rok, co tam ta firma působí,
tak ta firma ten rozdíl uhradí.
Vystoupil zde pan Pavel Suchomel z Masarykovy čtvrti, který podpořil slova pana
Jančury, který zde vystoupil.

Po projednání bodu Hovory s občany proběhla diskuze týkající se způsobu předložení
bodů na stůl a zařazení bodů na program jednání, v níž vystoupil zastupitel Říha, Mgr.
Šťástka, pan starosta, Ing. Bílek, Ing. Straka, JUDr. Vaňková, Mgr. Řepa.
Pan starosta informoval zastupitele, že je nyní k dispozici audio záznam, takže je
možné si záznam poslechnout a zjistit, o kterých bodech bylo hlasováno o zařazení na
program jednání, načež poprosil techniky, aby byl záznam přehrán. Dle přehraného
záznamu bylo zjištěno, že na program dnešního jednání byl skutečně zařazen bod Volba
člena Finančního výboru ZMČ BS a volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS, nikoli
bod Volba místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS, volba člena Finančního výboru
ZMČ BS a volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS.
Opět se uskutečnila diskuze, v níž vystoupila JUDr. Vaňková, pan starosta, tajemník
ÚMČ BS, zastupitel Říha. JUDr. Kerndl poprosil pana starostu, zda by bylo možné
nahlédnout do zápisu o průběhu a výsledku volby. Pan starosta poprosil kolegy z OPO,
aby JUDr. Kerndlovi vyhověli.
JUDr. Vaňková vyjádřila názor, že došlo k procesnímu pochybení a poprosila, aby se
toto v budoucnu již neopakovalo.
Pan starosta se ještě jednou omluvil a sdělil, že si myslel, když přečte body tak, jak je
navrhuje zařadit dle JŘ, tak bude všem jasné, o čem se hlasuje. Na závěr sdělil, že do
budoucna si dá na toto větší pozor.
V diskuzi ještě vystoupil zastupitel Hráček, který podpořil slova JUDr. Vaňkové.
JUDr. Kerndl sdělil, že na něj padá hrůza z toho, co mu bylo předloženo – zápis volební
komise. Sdělil, že když pomine fakt, že předsedou volební komise byl legislativec
úřadu, tak jak říká čl. V. volebního řádu o výsledku hlasování: „Volební komise
kontroluje hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku volby, který podepíší
všichni členové komise“. Sdělil, že protokol a zápis o průběhu a výsledku volby
proveden nebyl, jelikož to, co mu bylo předloženo, tyto náležitosti nesplňuje, nejsou
zde podepsaní členové komise a dále citoval jednací řád, jaké náležitosti musí protokol
a zápis o volbě mít a co tomuto zápisu schází. Na závěr JUDr. Kerndl sdělil, že pan
Bartík nemá na místě, na kterém sedí, co dělat a vrhá velice špatné světlo na fungování
celé stávající koalice.
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Pan starosta přerušil jednání na dobu nezbytně nutnou s tím, že poprosil předsedy
klubů, aby se shromáždili v předsálí.
Po přestávce JUDr. Kerndl poprosil o právní poradu a dotazuje se, zda volba člena FV
ZMČ BS a KV ZMČ BS byla platná, i když čl. V. nebyl naplněn.
Pan Bartík odpověděl, že protokol bude vyhotoven, jakmile komise skončí svoji práci,
nejpozději v průběhu dneška.
Tajemník ÚMČ BS sdělil, že s kolegy z OPO se shodli, že volba byla platná, na což
reagoval JUDr. Kerndl, že si stojí za tím, že čl. V. nebyl naplněn a pan Bartík
nezkontroloval hlasy, nepodepsal zápis a přesto vyhlásil výsledky volby, to je dle JUDr.
Kerndla jasný nesoulad s čl. V. volebního řádu.
Zastupitel Říha navrhuje zařazení bodu na program dnešního jednání a to bod Volba
místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS.
Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat:
Hlasování: 12 pro, 2 proti, 8 zdržel se, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.

K bodu 3 - Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 - aktualizace OZV
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V rámci tohoto bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil
Mgr. Šťástka, pan starosta, vedoucí OPO a Mgr. Flamiková, která navrhla doplnit navíc do
dosavadního textu přílohy č. 2 akci Slavnosti a festivaly v rámci trhů na Zelňáku.
Pan starosta navrhl oddělené hlasování:
Hlasování: 33 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-1 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
bere na vědomí
námitku proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
nevyhovuje
námitce proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu a
revokuje
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usnesení č. ZMČ/2016/16/27-1 a usnesení č. ZMČ/2016/16/27-2 přijaté na 16.
zasedání konaném dne 14.9.2016.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 16 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-2 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající
v doplnění dosavadního textu přílohy č. 1 ve výčtu ulic a náměstí o „Uličku Václava
Havla“.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 7 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-3 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí
Slavnosti a festivaly v rámci trhů na Zelňáku“.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 15 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-4 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
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ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na
Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem
"Otevřená radnice MČ Brno-střed".
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 15 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-5 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed".
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2016/17/8-6 Námitka proti zápisu z 16. ZMČ BS konaného dne 14.9.2016 aktualizace OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení
Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.

K bodu 4 - Změna Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/9 Změna Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed
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ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
schvaluje
změnu Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu s účinností od 02.11.2016 a
ukládá
OPO ÚMČ BS vydat úplné znění Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.

K bodu 5 - Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/10 Zpráva o výsledcích kontroly OKO MMB č.j. OKO/03-05/2016
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02. 11. 2016,
bere na vědomí
protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti, provedené Odborem interního
auditu a kontroly MMB č.j. OKO/03-05/2016, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
bere na vědomí
návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich
opakování, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit realizaci navržených opatření k nápravě dle přílohy č. 2
a
ukládá
Oddělení vnitřního auditu a kontroly Kanceláře starosty a vnějších vztahů ÚMČ BS
provést následnou kontrolu plnění opatření k nápravě.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.

K bodu 6 - Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/11 Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 23 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.

K bodu 7 - Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ – změna zřizovací listiny
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/12 Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ – změna zřizovací
listiny
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
schvaluje
změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“,
příspěvkové organizace, dle dodatku č. 4, spočívající v rozšíření majetku svěřeného
příspěvkové organizaci k hospodaření,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 4, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
usnesení, a
ukládá
vedoucímu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.

K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Odsvěření domů Milady Horákové XXX, Dornych XXX, Cejl
XXX
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/13 Dispozice s majetkem - Odsvěření domů Milady Horákové XXX,
Dornych XXX, Cejl XXX
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
s návrhem odsvěření pozemku p.č. XXX jehož součástí je stavba č.p. XXX (Milady
Horákové č. or. XXX), k.ú. Černá Pole z důvodu špatného technického stavu,
souhlasí
s návrhem odsvěření domu č.p. XXX (Dornych XXX) na p.č. XXX, k.ú. Trnitá
z důvodu špatného technického stavu,
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souhlasí
s návrhem odsvěření pozemku p.č. XXX jehož součástí je stavba č.p. XXX (Cejl č.or.
XXX), k.ú. Zábrdovice z důvodu špatného technického stavu a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku odeslat stanovisko Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.

K bodu 9 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23 (jednotka č. XXX)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/14 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23
(jednotka č. XXX)
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. XXX v bytovém domě Křenová č.p.
110, č. or. 23, který je součástí pozemku p.č. 65, vše k.ú. Trnitá, spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Křenová č.p. 110, č. or. 23,
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 65, stávajícímu nájemci za cenu
obvyklou ve výši 1 840 000,--Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku nájemci).
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.

K bodu 10 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23 (jednotka č. XXX)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/15 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Křenová 23
(jednotka č. XXX)
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
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s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. XXX v bytovém domě Křenová č.p.
110, č. or. 23, který je součástí pozemku p.č. 65, vše k.ú. Trnitá, spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Křenová č.p. 110, č. or. 23,
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 65, stávajícím nájemcům za cenu
obvyklou ve výši 2 210 000,--Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku nájemci).
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.

K bodu 11 - Prodej obecních vymezených bytových jednotek - schválení záměru převodu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/16 Prodej obecních vymezených bytových jednotek - schválení záměru
převodu
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
souhlasí
se záměrem převodu vymezené bytové jednotky č. XXX v bytovém domě Stojanova
136/9, včetně podílu o velikosti id. 7128/189056 na společných částech domu č.p. 136
a na pozemku pod domem p.č. 628, vše v k.ú. Veveří, a vymezené bytové jednotky
č. 736/1 v bytovém domě Mášova 736/19, včetně podílu o velikosti id. 390/8977 na
společných částech domu č.p. 736 a pozemku pod domem p.č. 1500, a pozemcích
funkčně spjatých p.č. 1501/1 a 1501/2, vše v k.ú. Veveří,
doporučuje
ZMB schválení záměru převodu vymezené bytové jednotky č. XXX v bytovém domě
Stojanova 136/9, včetně podílu o velikosti id. 7128/189056 na společných částech
domu č.p. 136 a na pozemku pod domem p.č. 628, vše v k.ú. Veveří, a vymezené
bytové jednotky č. 736/1 v bytovém domě Mášova 736/19, včetně podílu o velikosti
id. 390/8977 na společných částech domu č.p. 736 a pozemku pod domem p.č. 1500,
a pozemcích funkčně spjatých p.č. 1501/1 a 1501/2, vše v k.ú. Veveří a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku odeslat stanovisko Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.

K bodu 12 - Prominutí pohledávky - smluvní pokuty - Kounicova 3b, byt č. XXX
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení ZMČ/2016/17/17 Prominutí pohledávky - smluvní pokuty - Kounicova 3b, byt č. XXX
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
schvaluje
prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 99% z celkové částky 31 664,97 Kč,
tzn. 31 347,97 Kč uplatněné vůči XXX XXX, nájemci bytu č. XXX v bytovém domě
Kounicova 3b, Brno, na základě usnesení ZMČ BS č. 315.17. ze dne 15. 6. 2016, za
porušení povinnosti dle čl. II. Smlouvy o právu provést stavbu/práce (inominátní
smlouva) ze dne 8. 7. 2015 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a XXX XXX,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed zajistit vrácení
vzniklého přeplatku XXX XXX ve výši 31 347,97 Kč a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed seznámit žadatele se
stanoviskem ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.

K bodu 13 - Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 51, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/18 Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 51, Brno
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 28.349,Kč, tzn. 14.174,50 Kč a úroků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 400,- Kč, tzn.
200,- Kč k bytu č. XXX, Cejl 51, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX) za podmínky, že
zbývající poplatky z prodlení ve výši 14.174,50 Kč a zbývající úroky z prodlení ve
výši 200,- Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody
o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.

K bodu 14 - Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2, Brno
17

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/19 Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2, Brno
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 48.218,Kč, tzn. 24.109,- Kč, k bytu č. XXX, Rumiště 2, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX), za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 24.109,- Kč budou uhrazeny do 12
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno,
bez možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.

K bodu 16 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/20 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 17. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.

K bodu 17 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 17.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
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Usnesení k bodu 17 bylo přijato.

K bodu 18 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/17/22 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 02.11.2016,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.

K bodu 21 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Zastupitel Říha sdělil, že mu bylo odpovězeno z OD MMB na dotaz týkající se Dnů Starobrna na
Mendlově náměstí potažmo Pivovarské ulici, ohledně kterého na minulém zasedání ZMČ BS
interpeloval pana starostu. Sdělil, že bylo konstatováno, že upozornění bylo závažné, neboť
podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: „Musí být po dobu
uzavírky místní komunikace umožněn pěší přístup k sousedním nemovitostem“, což dle
zastupitele Říhy nebylo. Pan Říha sdělil, že 3 dny předtím pana starostu upozorňoval, aby
zakročil a to se nestalo, takže je tady jednoznačně dáno, že dle legislativního požadavku se bude
pravděpodobně v době konání akce vykonávat státní dozor. Zastupitel Říha poprosil pana
starostu, že v rámci takovýchto akcí, by měl jako starosta zakročit a požádat o vykonání státního
dozoru. Dále zastupitel Říha sdělil, že byl dnes svědkem, že na dvoře radnice může zaparkovat
jakékoli vozidlo, aniž by někoho požádalo o povolení. Sdělil, že zastupitele a členy komise
vyhnalo vedení na parkoviště ven a jak zastupitel Říha zjistil, Česká televize může bez problému
zaparkovat na dvoře, což není podle zastupitele Říhy správné.
Pan starosta sdělil, že co se týká písemných podnětů, tak požádá příslušný odbor, který pan
starosta po oznámení zastupitele Říhy neprodleně informoval, bohužel tento návrh opatřeními
nikdo nedoporučil. Pan starosta slíbil, že se tímto bude intenzivně zabývat, aby se toto již
neopakovalo. Co se týká režimu parkování, tak tento režim řešil přímo úřad a poprosil pana
tajemníka, aby toto řešil např. v rámci schůzky předsedů klubů před zastupitelstvem ten koncept
parkování projednal a případné návrhy, jak toto zlepšit, aby do toho zahrnul.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na místostarostku JUDr. Dumbrovskou a to: Žádám o
zodpovězení následujících dotazů v oblasti školství: 1) V MČ Brno-jih došlo bez předchozího
jednání a informování vedení mateřských škol i veřejnosti ke sloučení sedmi mateřských škol.
Zamýšlí MČ Brno-střed podobný zásah do systému zajišťování předškolní péče a vzdělávání?
2) Jaké byly investice MČ Brno-střed do budov mateřských školek za rok 2016? Bude MČ Brnostřed navyšovat kapacitu již zřizovaných MŠ?
3) Jaké byly investice MČ Brno-střed do budov základních škol za rok 2016? Bude MČ Brnostřed navyšovat kapacitu ji zřizovaných ZŠ?
JUDr. Kerndl požádal o audio záznam z dnešního zasedání zastupitelstva a dále vznáší
interpelaci na radního Bartíka a to z jakého důvodu nedodržel v rámci dnešní volby čl. V.
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volebního řádu a zároveň poprosil, aby tato interpelace byla vnímána jako žádost o poskytnutí
informace podle zákona 106.
Mgr. Řepa vznáší interpelace: 1) Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám informaci,
zda má vedení městské části k dispozici nějaký ucelenější materiál o přehledu stavu jednotlivých
parků a zelených ploch na území městské části Brno-střed. Ptám se zejména ve vztahu k
plánování případných revitalizací a oprav, které se do konce volebního období mohou realizovat.
Pokud nějaký takový ucelenější materiál k dispozici není, prosím o jeho vypracování
zodpovědnou osobou, zřejmě vedoucím odboru. Chtěl bych mít představu, na na základě jakých
kritérií se bude v budoucnu postupovat, jaké opravy a rekonstrukce nás čekají. Ptám se tímto
dotazem i na případné společné projekty s MMB.
2) Vážení členové rady, vážený pane tajemníku, žádám informaci, za jakých podmínek probíhá
inzerce ve zpravodaji naší městské části? Zajímá mne vyčíslení příjmů za uplynulých 10 měsíců
tohoto roku (2016), které tímto vznikají a podílejí se tak na snižování celkových nákladů na
vydávání zpravodaje. Za rok 2015 prosím o zprostředkování informace, o jak vysokou částku
příjmů za inzerci se tedy za celý rok jedná? Je v dohledné době v plánu nějaká změna ve vztahu
k pravidlům inzerce?
3) Vážený pane starosto, žádám informaci o stavu příprav participativního rozpočtu? Především
mně zajímá případný konkrétnější obrys principu zajištění rovných podmínek pro všechny
zúčastněné, klíčová je zejména informace o nákladech na takovou kontrolu. Vzhledem k tomu,
že Vámi dříve sdělená maximální částka 0,5 milionu je poměrně nízká, tak mi přijde, že pokud
by kontrolní systém měl stát více než v řádu několika málo tisíc, tak je ke zvážení, zda skutečně
participativní rozpočet na naší městské části za takových podmínek zavádět. V případě, že by
tomu tak bylo, tak navrhuji buď razantní zvýšení cílové částky určené na participativní rozpočet
nebo sdělení veřejnosti, že se pouze ponechá stávající systém dotačních programů, které navíc již
pro rok 2017 byly i dle čerstvých informací z radnice vypsány.
4) Vážený pane starosto, vážení místostarostové, vážení členové rady, obdobně jako před cca
rokem žádám informaci, jaké plány a opatření mají jednotliví uvolnění (případně i neuvolnění)
členové koalice ve svých gescích pro příští rok 2017 připraveny a jak hodnotí rok 2016 ve
vztahu k plnění programového prohlášení koalice Brno-střed schváleném 5. května 2015?
Pan starosta zareagoval na interpelaci týkající se participativního rozpočtu, sdělil, že vzhledem k
tomu, že statutární město Brno má vypracovaný projekt participativního rozpočtu, který zahrnuje
i MČ Brno-střed, tak po zralé úvaze jak v rámci koalice, tak i v rámci úřadu bylo rozhodnutí
spojit síly úřadu, využít kontakty, které byl navázány v průběhu té přípravné fáze, spojit síly
dohromady a podílet se na participativním rozpočtu, který chystá magistrát. V tuto chvíli se tomu
věnuje Ing. Dobešová z Kanceláře starosty, takže kdyby měl Mgr. Řepa zájem o schůzku za
přítomnosti pana starosty a Ing. Dobešové nebo bude chtít čerpat informace, které budou
dostupné ke konci roku a které by měly být v médiích. Pan starosta se dotázal Mgr. Řepy, jestli
mu to stačí takto. Mgr. Řepa poděkoval za odpověď, avšak by byl rád za písemnou odpověď. Pan
starosta zareagoval, že mu bude odpovězeno písemně, avšak ho požádal, aby odpověď bral jako
pracovní verzi, jelikož než bude projekt spuštěn, může dojít k nějakým změnám.
Zastupitel Říha sdělil, že z MMB obdržel zprávu, kde je zmíněno, že na území města Brna
využívá programu stravování pro sociálně slabé ve školách devět základních škol a tři mateřské
školy a v Brno-středu jsou to čtyři školy, dotazuje se, proč se nezapojily ostatní školy a zda je
všechno tak v žurnálu. Poprosil, aby se apelovalo na ředitele škol, aby těm dětem, které strádají,
aby o tom věděli a zapojili je do tohoto programu. Dále se zmínil, že žádal o seznam černých
staveb, Ing. arch. Bořeckému dával podnět tykající se jedné černé stavby, ale zatím se mu
nedostalo odpovědi, prý to řeší stavební úřad, tak snad se oba brzy dočkají odpovědi.
Místostarostka JUDr. Dumbrovská sdělila, že si s Mgr. Ondrašíkovou připravily přesná čísla a
Mgr. Ondrašíková odpoví. Vedoucí OŠSKM, Mgr. Ondrašíková sdělila, že těch programů
nabízejících obědy pro děti je hodně, školy MČ Brno-střed se zapojily do jiného programu
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potravinové pomoci, které administruje Jihomoravský kraj a pak se podařilo zapojit do projektu,
které organizuje Women for Women a které je pružnější, nemusí se do toho zapojovat sociální
odbor a s nimi hodně spolupracují.
Mgr. Řepa prosí o písemnou odpověď na otázky, kdo bude definitivně určovat finální podobu
parkovacích zón. Zastupitel Hollan odpověděl, že co se týká rezidentního parkování, tak ta
dohoda ještě před funkčním obdobím zastupitelstev je taková, že zda chtějí být do systému
rezidentního parkování zapojeni, si rozhodují městské části, rozhodují si po projednání s občany,
rozhodují si o tom, jaký bude systém v ulicích, ale formálně o tom pak rozhoduje Rada města
Brna. Pan starosta to doplnil, že toto je ve Statutu města Brna a je možné do něj nahlédnout.
Zastupitel Hráček se dotazuje, jestli dnešní zastupitelstvo bylo přenášeno online a jestli ne, tak
proč. A dále se dotazuje, kolik městských bytů se podaří do konce roku opravit.
Místostarosta Švachula odpověděl, že odpoví panu Hráčkovi písemně, ale je to kolem 90 bytů.
Mgr. Řepa navázal na vystoupení pana Matuszka a email, který byl zastupitelům doručen, kdy
byl jeden dům konsternován tím, že tam byl přístup i z ulice a dotazuje se, zda bude zpracována
koncepce nebo něco, kde budou upraveny případné kompenzace, jak se bude v tomto ohledu
postupovat. Prosí písemnou odpověď. Dále sdělil, že dnes byla v médiích informace, že někdo z
Cejlu skupuje byty a objevila se informace o tom, že se může až 300 lidí ukončit nájemní
smlouva a samozřejmě hrozí i to, že někteří skončí na ulici. Mgr. Řepa by byl rád, kdyby mu
radní Oplatek napsal, jak by se toto řešilo, kdyby ten černý scénář nastal. Na závěr sdělil, že se
dočetl, že na sociálním odboru se nechalo proti žloutence naočkovat asi padesát lidí, dává podnět
do budoucna, aby všichni, kteří mají popis práce přijít do kontaktu s kýmkoli z ulice, aby měli
možnost nechat se naočkovat dobrovolně.
Zastupitel Říha sdělil, že v minulých svolávačkách vždy bylo uváděno, že se zasedání
zastupitelstva přenáší v přímém přenosu a dnes to ani pan starosta neřekl. Pan starosta se proti
tomuto ohradil a sdělil, že to na začátku jednání oznámil a je možné si to ověřit na zvukovém
záznamu a ještě jednou celou tu formulaci přečetl.

K bodu 22 -Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18 .44 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS

Ověřovatelé: S. Bartík a Mgr. Oplatek
Zapsala: M. Válková
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