Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 01.04.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 27
celkem: 43
Omluven: Mgr. Ander, 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 27 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 3. zasedání ZMČ BS P. Kalousek a M. Landa potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: P. Kalousek, Ing. Schwab
Ing. Straka informoval, že dnešní zasedání ZMČ BS je prvním zasedáním ZMČ BS, které je
vysíláno online.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
M.Landa
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
M.Landa
2. Projednání a schválení programu
M.Landa
3. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
RMČ BS
4. Zpráva o hospodaření městské části Brno - střed k 31. 12.2014
RMČ BS
5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/3-15, k.ú.Veveří (Žižkova) RMČ BS
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1836/15-21; 1885/7,9,11,14,
15,17,20,22,24,26,28,31,33,36,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,90,93,95,98,101,103,105,107,109,110,111,
112,114,115,116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
RMČ BS
7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
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v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – bytová jednotka č. 870/17, 871/23)
RMČ BS
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
RMČ BS
9. Žádost o prominutí pohledávky – Novobranská 10, Brno, NP č. 101
RMČ BS
10. Žádost o prominutí pohledávky – Masarykova 3/5, Brno, NP č. 101
RMČ BS
11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - pan
– revokace
usnesení
RMČ BS
12. Žádost MČ Brno-střed o dotaci - "Příroda na dosah - přírodní zahrada"
při MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
RMČ BS
13. Žádost MČ Brno-střed o dotaci - "Zahrada v podhradí"
při MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o.
RMČ BS
14. Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ, Kunštátská 11,
621 00 Brno, IČ: 72414171
RMČ BS
15. Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.,
Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
RMČ BS
16. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, spolek,
Moldavská 563/21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS
17. Finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s.,
Pařížská 19, 110 00 Praha 1- Josefov, IČ: 27382354
RMČ BS
18. Finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s.,
Gymnázium Brno,Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.,
Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
RMČ BS
20. Finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s.,
Koláčkova 21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s.,
Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530
RMČ BS
22. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna z podnětu navrhovatele,
společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k. ú. Trnitá mezi ulicemi Trnitá a
Opuštěná, obec Brno
RMČ BS
23. Hovory s občany(zahájení vždy v 18:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
26. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
28. Závěr
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 3 – Změna Jednacího řádu ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil S. Bartík,
M. Říha, Mgr. Šťástka, J. Zechmeister, J. Hráček, Ing. Straka, Mgr. Řepa, JUDr. Závodský, T.
Otradovec, JUDr. Vaňková a pan starosta.
M. Říha dává návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ BS v čl. 16 bodu 2, a to ustavení klubů
nejméně 2 členy (namísto 3 členů).
Hlasování: 25 pro, 4 proti, 13 se zdržel
Návrh byl přijat.
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Mgr. Šťástka dává návrh na úpravu přílohy a to, aby bod “Hovory s občany“ byl zařazen na
program již od 17:00 hod. (namísto 18:00 hod.) a dále navrhl změnu přílohy, týkající se bodu
5 a to změna lhůty z 90 dnů na 30 dnů k vyřízení podnětu občana.
Hlasování: 25 pro, 1 proti, 17 se zdržel
Návrh byl přijat.
Usnesení 304.01. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
zařazení pravidelného bodu Hovory s občany na program zasedání ZMČ BS,
schvaluje
- změnu Jednacího řádu ZMČ BS v čl. 16 bodu 2, a to ustavení klubů nejméně 2 členy
(namísto 3 členů)
- změnu Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č.1 s tím, že v návrhu přílohy č. 1 se
mění v bodu 1 začátek projednání bodu Hovory s občany na 17:00 hod. a v bodu 5 se
mění lhůta pro vyřízení podnětu občana na 30 dní,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed vypracovat aktuální znění Jednacího řádu ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem aktuálního znění Jednacího řádu ZMČ BS,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed podpis a zveřejnění výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31.12.2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, T. Otradovec, vedoucí Ekonomického odboru, J. Hráček, M. Říha a pan starosta.
Ing. Straka požaduje přehled pracovníků ÚMČ BS, kteří se zabývají činností správy bytových
domů. K požadavku se připojil i zastupitel Hráček. Zastupitel Otradovec požaduje doplnění
přehledu zaměstnanců, kteří tuto činnost vykonávali před volbami a po volbách.
Usnesení 304.02. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2014
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 2.
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Hlasování: 34 pro, 3 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 794/3-15, k.ú. Veveří (Žižkova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Kerndl, Ing. Straka, pan starosta, T. Otradovec.
Usnesení 304.03. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/3-15, k.ú. Veveří
(Žižkova)
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže) na pozemku p.č. 794/11
o vým. 21 m2, k.ú. Veveří, do majetku města, dle nabídky pana
ze
dne 12.1.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města.
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 1836/15-21; 1885/7,9,11,14,15,17,
20,22,24,26,28,31,33,36,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,
75,77,79,81,83,85,87,90,93,95,98,101,103,105,107,109,110,111,112,114,115,116,
k.ú. Štýřice (Vinohrady)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu doběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Kerndl, pan starosta, T. Otradovec.
Pan starosta dal návrh na přerušení diskuze za účelem zařazení bodu Hovory s občany MČ
BS:
ZMČ BS na svém 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
přerušení diskuze k aktuálně projednávanému bodu jednání za účelem zařazení bodu
„Hovory s občany MČ BS“, s tím, že v diskuzi bude pokračováno po vyčerpání bodu
„Hovory s občany MČ BS“.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Po projednání bodu Hovory s občany MČ BS dále v diskuzi k bodu 6 vystoupil JUDr. Kerndl,
S. Bartík a pan starosta.
Usnesení 304.04. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1836/15-21; 1885/7,9,11,
14,15,17,20,22,24,26,28,31,33,36,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,
65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,90,93,95,98,101,103,105,107,109,110,
111,112,114,115,116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
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ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatky) na pozemku p.č.
1885/17 o vým. 12 m2, k.ú. Štýřice, do majetku města dle nabídky pana Michala
Horáka ze dne 14.2.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a)
Statutu města Brna do majetku města.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31,33 – bytová jednotka č. 870/17, 871/23)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.05. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – bytová jednotka č. 870/17,
871/23)
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 957/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 870/17
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05.
ze dne 21.5.2014 ve výši 18.646,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 630/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/23
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a
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doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 12.274,--Kč za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS.
ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedené kupní smlouvy dle první části tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 7 se zdržel
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.06. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
bere na vědomí
sdělení Bytového odboru Magistrátu města Brna ze dne 21.10.2014, č.j.
MMB/0413357/2014,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené jednotky č. 47/27 v bytovém domě Gallašova 4, č. p. 47
v k.ú. Štýřice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
domu č.p. 47, pozemku par.č. 559, par.č. 555 a par.č. 560, v k.ú. Štýřice, z úrovně
statutárního města Brna do vlastnictví třetích osob v nabídkovém řízení,
ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit výsledek BO MMB.
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Žádost o prominutí pohledávky – Novobranská 10, Brno, NP č. 101
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.07. Žádost o prominutí pohledávky – Novobranská 10, Brno, NP č. 101
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ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 53.623,50 Kč,
nebytový prostor č. 101, Novobranská 10, Brno, žadatel: Jana Šmerdová, IČ: 680
35 519,
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na úrocích z prodlení ke dni 01.04.2015 ve výši
21.893,- Kč, nebytový prostor č. 101, Novobranská 10, Brno, žadatel: Jana Šmerdová,
IČ: 680 35 519 a to za podmínky úhrady dluhu na nájemném a službách ve výši
53.623,50 Kč nejpozději do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí
pohledávky schváleno a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Žádost o prominutí pohledávky – Masarykova 3/5, Brno, NP č. 101
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.08. Žádost o prominutí pohledávky – Masarykova 3/5, Brno, NP č. 101
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 102.858,- Kč a úrocích
z prodlení ke dni 01.04.2015 ve výši 7.949,- Kč, nebytový prostor č. 101, Masarykova
3/5, Brno, žadatel: SUPACOM a.s., IČ: 276 85 039 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Žádost o prominutí poplatků z prodlení – pan
– revokace usnesení
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Ing. Straka požádal o písemný přehled všech dluhů žadatele.
Usnesení 304.09. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – pan
revokace usnesení
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ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
revokuje
usnesení ZMČ BS č. 303.18. ze dne 18.2.2015 ve znění:
promíjí
poplatky z prodlení ve výši 60 % z 31 709,- Kč – pan
,
Záhřebská 2480/43, 616 00 Brno, IČ 65862589 za podmínky zaplacení 19 025,Kč do 30.6.2015,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed seznámit
žadatele se stanoviskem ZMČ Brno-střed a
promíjí
poplatky z prodlení ve výši 60 % z 31 709,-Kč – pan
, Záhřebská
2480/43, 616 00 Brno, IČ 65862589 za podmínky zaplacení 12 684,- Kč do
30.6.2015 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed seznámit žadatele se
stanoviskem ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 1 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Žádost MČ Brno-střed o dotaci – “Příroda na dosah – přírodní zahrada“
při MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Kerndl, JUDr. Dumbrovská, vedoucí OŠSKM, Mgr. Šťástka, Ing. Straka.
Usnesení 304.10. Žádost MČ Brno-střed o dotaci – „Příroda na dosah – přírodní
zahrada“ při MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Příroda na dosah – přírodní zahrada“
realizovaného v MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. v rámci Operačního programu Životní
prostředí a
souhlasí
se spolufinancováním projektu „Příroda na dosah – přírodní zahrada“ z rozpočtu MČ
Brno-střed ve výši min. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed zajistit odeslání
žádosti.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Žádost MČ Brno-střed o dotaci – “Zahrada v podhradí“ při MŠ Zdislava Brno,
Pellicova 4, p.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.11. Žádost MČ Brno-střed o dotaci – „Zahrada v podhradí“ při MŠ
Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o.
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zahrada v podhradí“ realizovaného v MŠ
Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o. v rámci Operačního programu Životní prostředí a
souhlasí
se spolufinancováním projektu „Zahrada v podhradí“ z rozpočtu MČ Brno-střed ve
výši min. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed zajistit odeslání
žádosti.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ, Kunštátská 11,
621 00 Brno, IČ: 72414171
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek.
Usnesení 304.12. Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ,
Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Petra Lukase, OSVČ, Kunštátská 11, 621
00 Brno, IČ: 72414171ve výši 20 000,- Kč na podporu realizace výstavy České
korunovační klenoty na dosah a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
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Termín: ihned

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 – Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.,
Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.13. Finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno,
o.s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Sportovní akademii mládeže Brno, o.s., Merhautova
836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978 ve výši 10 000,- Kč na podporu basketbalové ligy
mládeže a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 – Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, spolek,
Moldavská 563/21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.14. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, spolek,
Moldavská 563/21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, spolek, Moldavská
563/21, 625 00 Brno, IČ: 26642441ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání 5.
ročníku turnaje ve vodním fotbálku a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
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pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 29 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – Finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s., Pařížská 19,
110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 27382354
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.15. Finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s.,
Pařížská 19, 110 00 Praha 1- Josefov, IČ: 27382354
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro BOHEMIA JAZZ FEST, o.p.s., Pařížská 19, 110 00
Praha 1- Josefov, IČ: 27382354 ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání 10. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 31 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 – Finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s.,
Gymnázium Brno, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.16. Finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s.,
Gymnázium Brno, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro GYMNASIA CANTANT, o.s., Gymnázium Brno,
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ: 26639181ve výši 20 000,- Kč na podporu
uspořádání XXI. ročníku hodnocené přehlídky GYMNASIA CANTANT 2015 a

11

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 – Finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.,
Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.17. Finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno,
z.s., Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s., Štefánikova
122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707 ve výši 20 000,- Kč na podporu uspořádání
XVIII. ročníku letních folklorních večerů a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 28 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 – Finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s., Koláčkova 21,
621 00 Brno, IČ: 27028194
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.18. Finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s.,
Koláčkova 21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,

12

schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.p.s., Koláčkova 21, 621 00
Brno, IČ: 27028194 ve výši 20 000,- Kč na podporu uspořádání 14. ročníku jazzového
festivalu a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 32 pro, 2 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 – Finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.19. Finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída
2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 28618530 na podporu domova se zvláštním režimem – sociální
zaměření a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 24 pro, 5 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 – Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna z podnětu navrhovatele,
společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k.ú. Trnitá mezi ulicemi Trnitá a
Opuštěná, obec Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. arch.
Bořecký, pan starosta, Mgr. Šťástka, Bc. Hollan.
Usnesení 304.20. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna z podnětu
navrhovatele, společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k. ú.
Trnitá mezi ulicemi Trnitá a Opuštěná, obec Brno
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
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souhlasí
s návrhem na pořízení změny Územního plánu města Brna na navýšení IPP z podnětu
navrhovatele, společnosti Palác Trnitá Brno a.s., pozemky v k. ú. Trnitá mezi ulicemi
Trnitá a Opuštěná, obec Brno, za dodržení těchto podmínek a doporučení:
1. u bloků B1 až B6, A1 bude dodržena maximální výška s římsou stávající budovy
Městského úřadu Šlapanice + 1 ustupující podlaží, při zachování situace
navrhované stavby
2. bude řešeno veřejné parkování pro krátkodobá stání
3. střechy s ohledem na funkci estetickou, ekologickou, pohledovou i pro zlepšení
odtokových poměrů srážkové vody budou pokryty intenzivní zelenou střechou a
ukládá
Ing. arch. Petru Bořeckému zaslat výpis žadateli.

Termín: ihned

Hlasování: 36 pro, 1 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 – Hovory s občany
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 17:00 hod.
V rámci tohoto bodu vystoupili občané z řad veřejnosti.
K bodu 24 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek.
Usnesení 304.21. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 4. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, pan starosta, JUDr. Závodský, Mgr. Řepa, JUDr. Dumbrovská, M. Říha, T.
Otradovec, JUDr. Kerndl, D. Aleš.
Usnesení 304.22. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
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bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 4. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 24 pro, 5 proti, 11 se zdržel
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 304.23. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 1.4.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 – Dotazy, podněty a připomínky
Zastupitel Zechmeister označil jednání ZMČ BS za „aprílové“, a to z důvodu nedodržení
schváleného Jednacího řádu ZMČ BS, upozorňuje na pozdní projednání materiálů v ZMČ BS.
Žádá, aby se v „aprílových jednáních“ nepokračovalo, připojuje se k výzvě občanů na
transparentu „nechceme apríl na radnici každý den“, požaduje projednávání bodů
v relevantních termínech.
Mgr. Řepa vznáší interpelaci, kterou vznesl již na 3. zasedání ZMČ BS, a to na Radu MČ
Brno-střed a pana tajemníka:
V médiích i z úst některých koaličních představitelů se v poslední době objevily zprávy o
tom, že je radnice personálně poddimenzovaná a že v některých oblastech úřednický aparát
časově nestíhá. Žádám informaci, zda máte v současnosti nějakou ucelenou koncepci či
alespoň představu, jak s tímto problémem budete do budoucna nakládat? Dále žádám
informaci, jaké mají být první prioritní úkoly nového pana tajemníka ve funkci?
Dále Mgr. Řepa vznáší interpelaci na 3. místostarostku Mgr. Flamikovou:
Chci se dotázat na dvě záležitosti, které jsem se zprostředkovaně dozvěděl od ředitele ZŠ a
MŠ Husova, kde zasedám ve školské radě, pana Mgr. Romana Tlustoše. Žádám informaci, jak
bude řešen velmi krátký interval přechodu pro chodce bezprostředně u budovy této školy na
Husové směrem k Besednímu domu? A dále žádám informaci, která se týká podle mého
soudu velmi závažné problematiky ohledně ulice Jakubská, kde zásobovací auta naváží zboží
v nevhodnou dobu příchodu do školy (budova ZŠ Husova na ulici Rašínova) před osmou
hodinou ranní a rodiče žáků i především děti samotné mají pocit, že je couvající rozměrná
auta ohrožují. Jak se bude vedení radnice touto předmětnou záležitostí na základě podnětů
mnoha občanů do budoucna zabývat?
Mgr. Flamiková krátce odpověděla.
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Dále Mgr. Řepa vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou:
Žádám informaci, jaké prostředky budou pro tento a případně i další nejbližší roky alokovány
na nezbytné opravy ZŠ a MŠ Husova? Dále žádám o informaci, jakou má školský odbor
připravenu koncepci dalších oprav a investic i z hlediska pořadí důležitosti do těchto
dlouhodobě podfinancovaných budov a jaké další případné zdroje včetně grantů bude moct
radnice Brno-střed na tyto opravy a investice využít i do dalších let?
Pan starosta požádal o předložení všech interpelací písemně.
Zastupitel Toman poukazuje na porušení Jednacího řádu ZMČ BS, jehož změna byla
schválena v bodě 3 programu jednání ZMČ BS a to tím, že pan starosta nechal vystoupit
občanku z řad veřejnosti, která není občankou MČ Brno-střed ani majitelkou nemovitosti na
území MČ Brno-střed. Zastupitel Toman si přeje, aby pan starosta do příště pohlídal, aby
nebyl jednací řád porušován.
Pan starosta odpověděl.
Následně se ke slovům zastupitele Tomana vyjádřila občanka z řad veřejnosti.
Ing. Straka se v návaznosti na odpověď na interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS
týkající se programového prohlášení RMČ BS dotazuje, zda platí informace, že programové
prohlášení RMČ BS bude zveřejněno v průběhu dubna 2015. Dotazuje se, kdy bude zavedeno
jmenovité hlasování RMČ BS, komisích RMČ BS a výborech ZMČ BS.
Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Hráček vznáší interpelaci na 2. místostarostu Jiřího Švachulu, na kterou požaduje
ústní odpověď. Dotazuje se na varianty usnesení, které bylo projednáváno Komisí pro správu
bytových domů, které se týkalo změny směrnice č. 38/2008, o zadávání veřejných zakázek. 2.
místostarosta Jiří Švachula odpověděl.
V rámci tohoto bodu se představil nový tajemník ÚMČ BS Bc. Petr Štika MBA, LL.M.
Pan starosta pozval zastupitele na prezentaci společnosti TRIKAYA Czech republic.
Zastupitel Zechmeister se pana starosty dotázal na sjednocení vizuální podoby letních
zahrádek. Pan starosta odpověděl. Dále se vyjádřil Ing. arch. Bořecký a Bc. Hollan
Zastupitel Toman reagoval na odpověď pana starosty ohledně vystoupení občanky z řad
veřejnosti, která není občankou MČ Brno-střed ani není vlastníkem nemovitosti na území MČ
Brno-střed.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k vystoupení paní
, občanky z řad veřejnosti, a dále vznáší
interpelaci na pana tajemníka, zda je paní
či její společnost evidovaná jako dlužník
naší MČ BS, pokud ano, tak o jakou částku se jedná, zda byl dluh uhrazen, případně v jaké
výši. Dále žádá o poskytnutí manuálu, kterým se sjednocuje vizuální styl restauračních
zahrádek a žádá, aby tento manuál byl poskytnut všem zastupitelům. Na závěr Mgr. Šťástka
poděkoval za odpovědi na interpelace vznesené na minulém zasedání ZMČ BS.
JUDr. Kerndl připomněl svou interpelaci vznesenou na minulém zasedání ZMČ BS, kterou
vznesl na S. Bartíka, na kterou zatím nebylo odpovězeno
Zastupitel Hráček vyzval zastupitele ke společné akci proti nacionalistům, jejichž
shromáždění je oznámené na 1. května 2015.
Zastupitel Otradovec se dotázal na přístup MČ BS či starosty k obnovní smlouvy se
zahrádkáři v Masarykově čtvrti, využití do budoucna. Kdo má klíče od branky na cestě skrze
zahrádky ze Žlutého kopce na Staré Brno, pokud někdo na městské části tyto klíče má.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na 3. místostarostku Mgr. Flamikovou týkající se
koncepce rezidentního parkování. Dotazuje se na časové možnosti samotné implementace.
3. místostarostka Mgr. Flamiková odpověděla.
Zastupitel Říha oznámil přítomným zastupitelům, že byl zvolen předsedou klubu zastupitelů
KSČM, místopředsedou zastupitel Hráček.
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Zastupitel Zechmeister glosoval znemožnění projektu výstavby curlingové haly na Úvoze
s tím, že v současné době probíhá mistrovství světa v curlingu v Kanadě za české účasti,
českou reprezentaci tvoří hráči 1. CK Brno, kteří musí trénovat v Praze, popřípadě
v Bratislavě.
K bodu 28 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18 .44 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: P. Kalousek a Ing. Schwab
Zapsala: M. Válková
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