ZÁPIS
ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 30.01.2019 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 42
celkem: 42
Omluven: Pavel Dvořák, Ing. arch. Gabriel Kurtis, Jiří Pertl
K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Ing. arch. Vojtěch
Mencl, který konstatoval, že s ohledem na účast 42 členů je zastupitelstvo schopné
usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně prostřednictvím sítě internet a ze zasedání je pořizován zvukový a
audiovizuální záznam.
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 2. zasedání ZMČ BS Ing. Roman Kotěra a Ing. Martin Schwab
potvrdili správnost zápisu a
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Bc. Martin Landa a Mgr. Jan Mandát.

Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.

K bodu 2 - Projednání a schválení programu

Usnesení ZMČ/2019/3/02 Projednání a schválení programu
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
schvaluje
program 3. zasedání ZMČ BS:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu

RMČ BS
RMČ BS
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
20.

Hovory s občany
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
Žádost o prominutí pohledávky - Körnerova 4, Brno
Žádost o prominutí pohledávky - Zahradníkova 11, Brno
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/20, k.ú. Staré
Brno (Trýbova)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 574, k.ú. Staré
Brno (Hlinky)
Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21)
Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 10) - V
Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) - VI.
Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 8)
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Zveřejňování záznamů ze zasedání ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

RMČ BS

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

RMČ BS

RMČ BS
Spilková Lukášová Monika, Mgr.
Spilková Lukášová Monika, Mgr.
Macurová Ladislava, Mgr. Bc.
RMČ BS

Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.

K bodu 3 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupil pan
, který uvedl, že jej oslovili
jeho studenti, vojáci Univerzity obrany s tím, aby poprosil jménem Univerzity obrany
o to, aby se i městská část Brno-střed podílela na velké kulturní akci, která se chystá k
100letému výročí návratu desátého pěšího pluku československých legií do Brna. Dne
30.08.2020 to bude přesně 100 let a bude to významná vzpomínková událost. Uvedl, že
by byl rád, kdyby se na tom městská část Brno-střed podílela. Osloví i Jihomoravský
kraj i Magistrát města Brna a jejich příslušné gesční. Zásadní bude zajistit dopravu a
zajistit věci, které se týkají kulturních akcí. Je to více než 1,5 roku a je proto dostatečný
prostor. Chce oslovit i Sokol a Československou obec legionářskou, které je členem a
myslí si, že i participace všech subjektů kterých se to týká, vytvoří něco, co je pro lidi
zajímavé a kam lidé přijdou. Pochod by měl být koncipovaný od Hlavního nádraží přes
Moravské náměstí až ke kasárnám na Šumavské, kde je i sídlo Univerzity obrany. Dále
pan
uvedl, že předběžně se domlouval s panem Ing. Schwabem a bude jen rád,
když se na toto téma ještě potkají a budou v tomto ohledu pokračovat dál.
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Pan starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl odpověděl, že se domnívá, že tohle je akce a
činnost, kterou by městská část Brno-střed měla podpořit a bude rád, když se k tomu
sejdou a domluví se na podrobnostech.
K bodu 4 - Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Flamiková.
Usnesení ZMČ/2019/3/04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.

Termín: 30.01.2019

K bodu 5 - Žádost o prominutí pohledávky - Körnerova 4, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/05 Žádost o prominutí pohledávky - Körnerova 4, Brno
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 395.141 Kč z celkové částky
545.141 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 14 C 264/200848), k bytu č. , Körnerova 4, Brno, žadatelka:
za podmínky,
že zbývající poplatky z prodlení ve výši 150.000 Kč budou uhrazeny do 2 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 150.000 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
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Termín: 28.02.2019

K bodu 6 - Žádost o prominutí pohledávky - Zahradníkova 11, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž
vystoupila Mgr. Flamiková, BcA. Kalousek, JUDr. Závodský a pan starosta.
Mgr. Flamiková navrhla změnu usnesení:
Usnesení ZMČ/2019/3/06 Žádost o prominutí pohledávky - Zahradníkova 11, Brno
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
schvaluje
prominutí pohledávky - úroků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky 32.361,92 Kč
(dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 263 C 97/2014-63) tzn.
29.125,72 Kč, k bytu č. , Zahradníkova 11, Brno, žadatel:
za
podmínky, že zbývající úroky z prodlení ve výši 3.236,2 Kč budou uhrazeny do 3
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí úroků z prodlení schváleno a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
nejpozději ke dni úhrady zbývajících úroků z prodlení ve výši 3.236,2 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.

Termín: 28.02.2019

Pan starosta vyhlásil 2 minutovou přestávku z technických důvodů.

K bodu 7 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/20, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/07 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/20, k.ú. Staré Brno
(Trýbova)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
nesouhlasí
se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p.
/č.e.) na pozemku p.č. 169/20 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
z úrovně MČ Brno-střed,
nemá námitek
k případnému využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže
bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 169/20 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní
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ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.

Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.

Termín: 12.02.2019

K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 574, k.ú. Staré Brno (Hlinky)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/08 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 574, k.ú. Staré Brno
(Hlinky)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
nesouhlasí
se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p.
/č.e.) na pozemku p.č. 574 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky manželů
z úrovně MČ Brno-střed,
nemá námitek
k případnému využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže
bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 574 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky manželů
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady
kupní ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.

Termín: 12.02.2019

K bodu 9 - Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V diskuzi vystoupil pan Čuma a vedoucí
Odboru dopravy a majetku Ing. Vodáková.
Usnesení ZMČ/2019/3/09 Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
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souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 641/ v bytovém domě Pellicova č. p.
641 (č.or. 21), postaveném na pozemku p.č. 1054, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 641, spoluvlastnického podílu na pozemku pod
bytovým domem p.č. 1054 a na pozemku funkčně spjatém p.č. 1055, vše v k.ú. Staré
Brno, stávajícím nájemcům
za podmínek smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před podpisem
smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky ke
dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle první části tohoto usnesení.

Hlasování: 37 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.

Termín: 28.02.2019

K bodu 10 - Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 10) - V
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/10 Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 10) - V
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 53/ v bytovém domě Gallašova č. p.
53 (č.or. 10), postaveném na pozemku p.č. 556, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 53, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
556 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše v k.ú. Štýřice, stávající
nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před podpisem
smlouvy,
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- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky ke
dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví podle první části tohoto usnesení.

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.

Termín: 28.02.2019

K bodu 11 - Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – VI.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/11 Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – VI.
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 59/ v bytovém domě Grmelova č. p.
59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše v k.ú. Štýřice, stávajícímu
nájemci
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před podpisem
smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky ke
dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle první části tohoto usnesení.
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Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.

Termín: 28.02.2019

K bodu 12 - Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 8)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/12 Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 8)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 61/ v bytovém domě Grmelova č. p.
61 (č.or. 8), postaveném na pozemku p.č. 564, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 61, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
564 a na pozemku funkčně spjatém p.č. 561/1, vše v k.ú. Štýřice, stávajícímu nájemci
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou
č. 1 tohoto materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před podpisem
smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky ke
dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví podle první části tohoto usnesení.

Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.

Termín: 28.02.2019

K bodu 13 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil
JUDr. Závodský.
JUDr. Závodský uvedl, že u tohoto bodu se zdržuje hlasování z důvodu domněnky, že
by tato výjimka neměla platit pro celou městskou část.
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Usnesení ZMČ/2019/3/13 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
bere na vědomí
žádosti o udělení výjimky spočívající ve stanovení kratší doby nočního klidu doručené
MČ BS, které tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
nesouhlasí
se zařazením výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu pro akce dle
přílohy č. 5 tohoto materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMB schválit návrh OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, včetně přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018, a to dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMB schválit zařazení výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018,
doporučuje
ZMB neschválit zařazení výjimečných případů pro stanovení kratší doby nočního klidu
dle přílohy č. 5 tohoto materiálu do přílohy OZV, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2018 a
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ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Hlasování: 37 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.

Termín: 31.01.2019

K bodu 14 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil občan
, JUDr. Závodský, JUDr. Dumbrovská, JUDr.
z řad veřejnosti pan
Kerndl, tajemník ÚMČ BS, Dr. Ing. Kylbergerová, Mgr. Oplatek, Mgr. Hrabovská, Bc.
Doležal, JUDr. Vaňková, BcA. Kalousek, Mgr. Flamiková, Bc. Landa, Ing. Bílek a Ing.
arch. Horák.
V rámci diskuze k tomuto bodu navrhl občan z řad veřejnosti pan
ZMČ BS přijalo následující usnesení:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,

, aby

souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských
zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky s ulicí Nádražní
po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.
doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Tento návrh si osvojila JUDr. Dumbrovská s tím, že navrhuje do usnesení doplnit i ulici
Kozí v čase Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.
Dále v diskuzi vystoupil JUDr. Kerndl s tím, že návrh pana
si též osvojuje, ale
navrhuje jej v tom znění, v jakém jej navrhl pan
(tj. jen ulice Dornych).
Dále Mgr. Flamiková navrhla odložení bodu na příští zasedání ZMČ BS.
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Pan starosta dal nejprve hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové na odložení rozhodnutí na
příští zasedání ZMČ BS:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
odkládá
rozhodnutí na příští zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 8 proti, 13 se zdržel, 12 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.

Termín: 14.02.2019

Dále dal pan starosta hlasovat o pozměňovacím návrhu JUDr. Kerndla:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských
zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky s ulicí Nádražní
po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.,
doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: 14.02.2019
Hlasování: 24 pro, 8 proti, 8 se zdržel, 2 nehlasoval
Návrh byl přijat.

Následně dal pan starosta hlasovat o pozměňovacím návrhu JUDr. Dumbrovské:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských
zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky s ulicí Nádražní
po křižovatku s ulicí Úzkou a ulice Kozí, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.
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doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou a ulice Kozí, v čase: Po-Ne od 10:00 do
24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 5 pro, 10 proti, 13 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.

Termín: 14.02.2019

Nakonec dal pan starosta hlasovat o návrhu usnesení ve znění pozměňovacího návrhu
JUDr. Kerndla jako celku:
Usnesení ZMČ/2019/3/14 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění pohostinských
zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky s ulicí Nádražní
po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.
doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Hlasování: 28 pro, 5 proti, 8 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 - Zveřejňování záznamů ze zasedání ZMČ BS
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Termín: ihned

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž
vystoupil JUDr. Závodský, Bc. Doležal, Mgr. Lukášová Spilková, PhD., JUDr. Kerndl
a Bc. Landa.
Usnesení ZMČ/2019/3/15 Zveřejňování záznamů ze zasedání ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
bere na vědomí
podnět předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS ke zveřejňování záznamů ze zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed na internetových stránkách MČ Brno-střed, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS prověřit možnosti pro zveřejňování záznamů ze zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed na internetových stránkách MČ Brno-střed po technické
a organizační stránce a o zjištěných skutečnostech informovat ZMČ BS na jeho příštím
zasedání.

Hlasování: 37 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 16 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil
JUDr. Závodský, Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D., Bc. Landa a Dr. Ing. Kylbergerová.
Usnesení ZMČ/2019/3/16 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 3. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.

Termín: 31.01.2019

K bodu 17 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/3/17 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 30.01.2019,
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bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 3. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.

Termín: 30.01.2019

K bodu 18 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V této diskuzi vystoupil MUDr. Weinberger,
Mgr. Flamiková, Bc. Landa, pan Čuma, pan starosta, JUDr. Závodský, JUDr.
Dumbrovská a Mgr. Oplatek.
MUDr. Weinberger uvedl, že by rád podpořil městskou část a město ohledně úklidu
sněhu. Z Odboru životního prostředí vyčlenili 1,626mil.Kč na úhradu zimní údržby
silnic a 1,603mil.Kč na údržbu chodníků. Pokud je tato částka nedostatečná a nestačí
pokrýt úklid chodníků a silnic, tak bychom měli uvažovat o navýšení částky nebo
apelovat na zaměstnance a na společnosti, které tento úklid zajišťují.
Mgr. Flamiková vznesla dotaz, na základě čeho byl umístěn stánek se zeleninou v době
Vánočních trhů na chodníku u Tržnice. K vánočním trhům nepatřil, vysoutěžený nebyl
a proto ji zajímá, komu šly poplatky za zábor veřejného prostoru, jestli městské části
nebo Tržnici. Pokud šly městské části, tak by ráda viděla nějaký doklad o tom, že tomu
tak skutečně bylo.
Druhý dotaz Mgr. Flamikové se týkal úklidu přednádražního prostoru, kdy v sobotu v 7
hod. ráno, při jejím cestování do Prahy, byl před halou velký nepořádek, papírky a
zvratky. Chtěla by se zeptat, co městská část udělá proto, aby v době, už v podstatě
denní, tam skutečně pořádek byl, a to vzhledem k tomu, že městská část platí 24
hodinový úklid.
Další dotaz Mgr. Flamikové se týkal neuklizeného sněhu a neposypaných ulic
Neumannova a Preslova, i ulice mezi Preslovou a Rezkovou. Uvedla, že chápe, že v den,
kdy nasněží se úklid stihnout nedá, ale upozornila, že nasněžilo v pondělí dopoledne a
od té doby uběhly dva dny bez nápravy.
Poslední dotaz Mgr. Flamikové se týkal rezidentního parkování - jakým způsobem a
kdy se dozví, jak bude pokračovat zavádění rezidentního parkování a jakým způsobem.
Zajímá jí to zejména s ohledem na lidi, kteří bydlí za Kotlářskou a na Starém Brně a
ptají se, jestli to bude na jaře pokračovat dle původního harmonogramu.
Bc. Landa odpověděl MUDr. Weinbergerovi a ujistil ho, že co se týče skládání rozpočtu,
který chystala jeho předchůdkyně Mgr. Flamiková, tak tam bylo počítáno s nějakým
průměrným výhledem. Dále uvedl, že bohužel to nepotvrdí kolegové, kteří již
v zastupitelstvu nejsou, ale stále neumíme poručit větru, dešti a jedná se pouze o
odhad, který vychází pouze z nějaké dlouhodobé zkušenosti a těžko predikovat jaká
bude zima. Dále uvedl, že co se týče, úklidu, tak ty jednotlivé věci, které jsou
reklamovány s panem vedoucím řeší, dodavatelem je BKOM (Brněnské komunikace
a.s.) a on osobně vnímá z úrovně počtu stížností na toto téma, že tyto služby nejsou
špatné. Dle jeho názoru byly řešeny za minulé období horší záležitosti a věří, že při
skladbě rozpočtu, pokud řekne, že by bylo potřeba více peněz, že mu potom v rámci
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zastupitelstva bude vyhověno a bude podpořen. Dále uvedl, že ho mrzí, že pokud
v týdnu bylo v okolí nádraží znečištěné prostranství, neřešila se tato věc operativně. On
sám je běžně od 7 hod. ráno k dispozici, případně pan vedoucí a domnívá se, že
nemusíme nechat naše spoluobčany se na to dívat. Může se to okamžitě uklidit, stejně
tak pokud na Preslově nebylo v pondělí uklizeno a teď je o tom ve středu řeč na
zastupitelstvu, tak nevěří, že zájem je, aby bylo uklizeno, ale zájem je si o tom povídat,
že někde něco nefunguje a to ho velice mrzí, zejména pokud se jedná o jeho předchůdce.
Mohou bojovat a táhnout za jeden provaz, aby úklid fungoval lépe.
Pan zastupitel Čuma vystoupil, dle jeho slov, jen s drobnou věcí, a to, že na minulém
zastupitelstvu, kde se probírala zpráva Kontrolního výboru, hlasoval „pro“ a v zápise ze
zasedání ZMČ BS je uvedeno, že nehlasoval.
Pan starosta uvedl, že hlasování v tomto bodě bude prověřeno a případně bude
provedena technická oprava v zápisu.
Mgr. Flamiková ještě zareagovala na odpověď Bc. Landy ohledně úklidu sněhu. Uvedla,
že ji cestou na zastupitelstvo na zastávce atakovala paní, která bydlí v oblasti mezi
Neumannovou a Preslovou, že to tam není uklizené a není to tam posypané - to je jen
na vysvětlenou.
Pan starosta doporučil, aby, když vznikne tento problém (najde neuklizenou část), tak o
něm neprodleně informuje, bude to řešeno s panem vedoucím tak, aby to bylo
napraveno. Takže možná příště by bylo lepší, kdyby bylo doporučeno, aby se lidé
obrátili přímo na městskou část.
JUDr. Závodský vznesl dotaz na pana tajemníka, proč na oficiálních webových
stránkách městské části Brno-střed v sekci „složení zastupitelstva“ už oproti bývalým
čtyřem letům nejsou u všech zastupitelů uvedeny jejich emailové oficiální adresy.
Uvedl, že neví, jestli se za to stydíme, protože dřív to normálem bylo a teď tam jsou
pouze radní a na něj to působí dojmem, jakoby se ostatní zastupitelé lidí báli a pouze
jediní kdo jsou kontaktní, jsou dámy a páni radní.
Bc. Landa ještě zmínil, že pokud bylo nahlášeno už včera, že na Preslové byly nějaké
nedostatky, tak už včera se to dalo řešit s BKOMEM.
JUDr. Závodský uvedl, že s potěšením zavnímal, že s BKOMEM máme dobré vztahy a
proto by rád poprosil, kdyby městská část si zaktualizovala povědomí o tom, co se bude
dít v budoucnu s vyasfaltovanou plochou na Nových sadech, kde dříve byl skatepark a
potom se to vrátilo zpět BKOMU pro parkování nějakých strojů. Nicméně tam nic
nevidí, v létě v zimě je to stále zavřené, tak jestli by nestálo za to trošku zase převzít
iniciativu a zkusit to nějak využít pro možnosti městské části, zejména to sportovní
vyžití tam nemusí být špatné.
Další podnět JUDr. Závodského směřoval na JUDr. Dumbrovskou, a to, jestli by na
základě prosby jednoho obyvatele z Masarykovy čtvrti mohly vzniknout u školy na nám.
Míru ve vnitřním traktu nějaké cyklostojany. Tito obyvatelé mají prosbu, aby i další
cyklostojany byly před základními nebo středními školami. JUDr. Závodský poprosil,
zda by se to dalo nějak prověřit, příp. zřídit.
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JUDr. Dumbrovská na dotaz reagovala s tím, že o tom ví, řeší se to a zejména na nám.
Míru cyklostojany budou.
Mgr. Oplatek uvedl, že z důvodu, aby nevznikl špatný dojem, že špatně schůdné
chodníky jsou jen v Masarykově čtvrti, tak na Bratislavské je to podobné a pana
vedoucího o tom informoval.
Pan starosta poděkoval všem za účast na zasedání zastupitelstva, a uvedl, že se těší na
další setkání při zasedání ZMČ BS dne 13. března.

K bodu 19 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 17:25 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Ověřovatelé: Bc. Martin Landa a Mgr. Jan Mandát
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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