Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 24.06.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 25
celkem: 42
Omluven: Ing. Izák, prof. MUDr. Kostřica, CSc., T. J. Otradovec
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 25 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 5. zasedání ZMČ BS M. Landa a JUDr. Kerndl potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, J. Švachula
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
M.Landa
- Volba ověřovatelů zápisu
M.Landa
2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
M.Landa
3. Změna harmonogramu zasedání RMČ BS 2015
RMČ BS
4. Změna JŘ výborů ZMČ BS
RMČ BS
5. Změna JŘ ZMČ BS
RMČ BS
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 827, k.ú. Štýřice (Kamenná čt.) RMČ BS
7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 556/4, k.ú. Zábrdovice (Koliště)RMČ BS
8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/10, k.ú. Veveří (Žižkova) RMČ BS
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. )
RMČ BS
10. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. )
RMČ BS
11. Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 – jednotka č.
,
č.
a č.
)
RMČ BS
12. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
RMČ BS
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13. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č. )
RMČ BS
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. )
RMČ BS
15. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 – byt č. )
RMČ BS
16. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
RMČ BS
17. Stanovisko k návrhu OZV, kterou se zrušuje OZV č. 25/2005, k zajištění
Energetické koncepce statutárního města Brna
RMČ BS
18. Zásady pro odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou
členové ZMČ BS
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer pro BrNeRo, zapsaný spolek, Zelný
trh 292/11, 602 00 Brno, IČ: 03234312
RMČ BS
20. Finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala, pobočný
spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČ: 03003574
RMČ BS
22. Finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČ: 03003574
RMČ BS
23. Finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala,
pobočný spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
RMČ BS
24. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek,
Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
RMČ BS
25. Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
RMČ BS
26. Žádost o prominutí pohledávky - Orlí 26, Brno
RMČ BS
27. Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 64, Brno
RMČ BS
28. Žádost o prominutí pohledávky - Žižkova 3, Brno
RMČ BS
29. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
RMČ BS
30. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015
RMČ BS
31. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015
RMČ BS
32. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015
RMČ BS
33. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
34. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
35. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D.
36. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
37. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ BS
38. Závěr
Zastupitel Doležel nahlásil podjatost k bodu 24.
Mgr. Šťástka za předsedy klubů ODS, TOP 09, KSČM, ČSSD navrhuje zařazení bodu:
“Zveřejňování záměru zadání veřejných zakázek MČ Brno-střed na profilu zadavatele,
zavedení otevřených výběrových řízení“.
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 21 se zdržel
Návrh neprošel.
Pan starosta dal hlasovat o programu tak, jak byl předložený.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 6 se zdržel
K bodu 3 – Změna hramonogramu zasedání RMČ BS 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení 306.01. Změna harmonogramu zasedání RMČ BS 2015
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
bere na vědomí
změnu harmonogramu zasedání RMČ BS v období 9 – 12/2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Změna JŘ výborů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.02. Změna JŘ výborů ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
změnu čl. 5 odstavce 2 Jednacího řádu výborů ZMČ BS ve znění: „K přijetí usnesení
výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Výsledek hlasování
výboru ZMČ BS je veřejný a jmenovitě bude uveden v zápisu z jednání výboru ZMČ
BS.“ s účinností od 1.7.2015 a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vypracovat aktuální znění JŘ
výborů ZMČ BS.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Změna JŘ ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil S. Bartík a
Mgr. Šťástka.
Usnesení 306.03. Změna JŘ ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
návrh změny Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č. 1 s účinností od 1.7.2015.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
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K bodu 6 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 827, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.04. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 827, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objektu k bydlení) na pozemku
p.č. 827 o vým. 126 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
a pana
ze dne 4.5.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu
města Brna do majetku města.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 556/4, k.ú. Zábrdovice (Koliště)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.05. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 556/4, k.ú. Zábrdovice
(Koliště)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba technického vybavení)
na pozemku p.č. 556/4 o vým. 42 m2, k.ú. Zábrdovice, dle nabídky společnosti E.ON
Distribuce, a.s. ze dne 12.5.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm.
a) Statutu města Brna do majetku města.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 794/10, k.ú. Veveří (Žižkova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.06. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/10, k.ú. Veveří
(Žižkova)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
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nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2
nemovité věci (garáže) na pozemku p.č. 794/10 o vým. 20 m2, k.ú. Veveří, dle
nabídky pana
ze dne 27.5.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle
článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do majetku města.
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. )
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.07. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. )
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 18.2.2011 v bytovém domě Křížkovského
542/19, který je součástí pozemku p.č. 840, včetně podílu na společných částech domu
Křížkovského 542/19 a pozemku par.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu
nájemci
za kupní cenu ve výši 664.858,- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.08. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č.
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
revokuje
usnesení 24. ZMČ BS ze dne 18.6.2014, č. usnesení 324.18.,
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)

schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej obecní vymezené
bytové jednotky č.
v bytovém domě Křížkovského 19, č.pop. 542 v k.ú. Staré
Brno, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542, a
spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 840 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 353 m2, stávajícímu nájemci
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 ve výši 87.354,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596854217, a podmínkou
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 – jednotka č.
a č.
)

, č.

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.09. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka
č.
, č.
a č.
)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
A) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej obecní bytové jednotky
č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě
Křenová 110/23, který je součástí pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na
společných částech domu Křenová 110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 685.843,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej obecní bytové jednotky
č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě
Křenová 110/23, který je součástí pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na
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společných částech domu Křenová 110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.093.562,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
C) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej obecní bytové jednotky
č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 19.12.2013 v bytovém domě
Křenová 110/23, který je součástí pozemku p.č. 65 v k.ú. Trnitá, včetně podílu na
společných částech domu Křenová 110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.093.562,-- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním vymezené obecní bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedené smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Pelikán.
Usnesení 306.10. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 11.3.2003 v bytovém domě Táborského
nábřeží 472/5, který je součástí pozemku p.č. 700, včetně podílu na společných
částech domu Táborského nábřeží 472/5, a pozemku par.č. 700 a par.č. 699, vše v k.ú.
Štýřice, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 873.600,- Kč při
splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
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ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č. )
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Pelikán a pan starosta.
Usnesení 306.11. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č. )
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 9.11.2009 v bytovém domě Grmelova 59/6,
který je součástí pozemku p.č. 563, včetně podílu na společných částech domu
Grmelova 59/6, pozemku par.č. 563, par. č. 561/2 a par.č. 562, vše v k.ú. Štýřice,
stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 382.200,- Kč při splnění
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Pelikán.
Usnesení 306.12. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č.
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)

ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 18.2.2011 v bytovém domě
Křížkovského 542/19, který je součástí pozemku p.č. 840, včetně podílu na společných
částech domu Křížkovského 542/19 a pozemku par.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno,
stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.141.667,- Kč při
splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 – Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.13. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 – byt č.

)

ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 9.10.2001 v bytovém domě Renneská
třída 388/7, který je součástí pozemku p.č. 372, včetně podílu na společných částech
domu Renneská třída 388/7, pozemku par.č. 371 a par.č. 372 vše v k.ú. Štýřice,
stávajícímu nájemci Pavlíně Veselé za kupní cenu ve výši 588.000,- Kč při splnění
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
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ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 – Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Pelikán.
Usnesení 306.14. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. )
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 11.3.2003 v bytovém domě Táborského
nábřeží 472/5, který je součástí pozemku p.č. 700, včetně podílu na společných
částech domu Táborského nábřeží 472/5, a pozemku par.č. 700 a par.č. 699, vše v k.ú.
Štýřice, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši
893.760,- Kč při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – Stanovisko k návrhu OZV, kterou se zrušuje OZV č. 25/2005, k zajištění
Energetické koncepce statutárního města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.15. Stanovisko k návrhu OZV, kterou se zrušuje OZV č. 25/2005,
k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
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schvaluje
návrh OZV, kterou se zrušuje OZV SmB č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce
statutárního města Brna dle přílohy č. 2 a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 – Zásady pro odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.16. Zásady pro odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
Zásady pro odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS dle
přílohy č. 1.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 – Finanční neinvestiční transfer pro BrNeRo, z.s, Zelný trh 292/11, 602 00 Brno,
IČ: 03234312
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek.
Usnesení 306.17. Finanční neinvestiční transfer pro BrNeRo, z.s., Zelný trh 292/11,
602 00 Brno, IČ: 03234312
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro BrNeRo, z.s., Zelný trh 292/11, 602 00 Brno, IČ:
03234312 na podporu dvoudenního festivalu jógy a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 8 se zdržel
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 20 – Finanční neinvestiční trasnfer pro Sokolslou župu Jana Máchala, pobočný
spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.18. Finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala,
pobočný spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala, pobočný spolek,
Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667 ve výši 5 000,- Kč na podporu
uspořádání výstavy fotografií ,,Bez peří“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 26 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 – Finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00
Brno, IČ: 03003574
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.19. Finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČ: 03003574
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ:
03003574 na podporu provozování Music Labu a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 22 – Finanční neinvestiční trasnfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00
Brno, IČ: 03003574
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.20. Finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČ: 03003574
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ:
03003574 na podporu provozování Jam Sessions v Music Labu a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 – Finanční neinvestiční trasnfer pro Sokolskou župu Jana Máchala, pobočný
spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.21. Finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala,
pobočný spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Sokolskou župu Jana Máchala, pobočný spolek,
Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667 ve výši 15 000,- Kč na podporu
uspořádání aktivit ,,Sokolského Brna 2015“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 24 – Finanční neinvestiční trasnfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek,
Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.22. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu,
spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, Kounicova
20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 ve výši 20 000,- Kč na podporu účasti družstev
florbalového oddílu na celorepublikových a mezinárodních turnajích a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 33 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Žádost o prominutí pohledávky – Zelný trh 21, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.23. Žádost o prominutí pohledávky – Zelný trh 21, Brno
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 33.605,Kč, tzn. 16.802,50 Kč, k bytu č. , Zelný trh 21, Brno, nájemci:
a
za podmínky sepsání uznání dluhu na poplatky z prodlení a za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 16.802,50 Kč budou uhrazeny do 2
měsíců od konání ZMČ BS a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 26 – Žádost o prominutí pohledávky – Orlí 26, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.24. Žádost o prominutí pohledávky – Orlí 26, Brno
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 63.347,Kč, tzn. 31.673,50 Kč, k bytu č. , Orlí 26, Brno, bývalí nájemci:
a
za podmínky sepsání uznání dluhu na poplatky z prodlení a za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 31.673,50 Kč budou uhrazeny do 2
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: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 – Žádost o prominutí pohledávky – Křídlovická 64, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.25. Žádost o prominutí pohledávky – Křídlovická 64, Brno
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
neschvaluje
prominutí pohledávky – dlužného nájemného a nákladů na služby v celkové výši
83.592,- Kč, k bytu č. , Křídlovická 64, Brno, žadatel:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 – Žádost o prominutí pohledávky – Žižkova 3, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.26. Žádost o prominutí pohledávky – Žižkova 3, Brno
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
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Termín: ihned

schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 100 % tzn. 69.449,58 Kč k bytu č.
, Žižkova 3, Brno, bývalý nájemce:
s ohledem na věk a zdravotní
stav žadatele.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 – Návrh závěrečného účtu za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.27. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
 závěrečný účet za rok 2014 dle komentáře a příloh č. 1 – 7
 účetní závěrku MČ Brno – střed za rok 2014 dle přílohy č. 8 a
souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 30 – Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.28. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
K bodu 31 – Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.29. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
K bodu 32 – Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.30. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 32 bylo přijato.
K bodu 33 – 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 34 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.31. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 6. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 34 bylo přijato.
K bodu 35 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.32. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
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ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 6. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 32 pro, 1 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 35 bylo přijato.
K bodu 36 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 306.33. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 36 bylo přijato.
K bodu 37 – Dotazy, podněty a připomínky
Zastupitel Říha se dotázal zastupitele Bartíka, zda by mu mohl definovat termín „plebs“ a
koho za tento plebs považuje. Zastupitel Říha tak reagoval na výrok pana Bartíka, který se
takto v médiích vyjádřil o návštěvnících brněnských ohňostrojů. S. Bartík odpověděl. Na toto
téma se vyjádřil i zastupitel Hráček.
Zastupitel Říha se dotázal pana starosty, proč nebyl pozván na poradu předsedů klubů. Pan
starosta odpověděl.
Ing. arch. Mencl se vyjádřil k čistotě a pořádku v parku na Moravském náměstí, kde po
trhovcích zůstává nepořádek. Odprezentoval i fotografie a požádal Mgr. Flamikovou, aby se
tímto zabývala a situaci v dohledné době řešila.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k personálním změnám na ÚMČ BS. Vyjádřil se k zaměstnanci
Danielu Zemanovi, ke kterému si nechal vyjet monitoring jeho pracovních aktivit na
sociálních sítích a dotázal se, jak bude řešena situace zaměstnance Daniela Zemana, který v
pracovní době tráví 85% psaním osobních postů na facebooku, případně psaním postů na
stránkách Žít Brno. Poprosil předsedajícího, zda by se mohl pan Zeman dostavit, vystoupit a
představit se.
Zastupitel Říha se vyjádřil k provozování stánků na Zelném trhu a Moravském náměstí.
Informoval, že některé stánky jsou neoznačené, např. kdo stánek provozuje, nebo kdo tam
prodává. Poprosil tedy o řádnou kontrolu stánků a dále dává na zváženou, zda jsou vůbec
potřebné stánky na Moravském náměstí, když Zelný trh je obsazený z jedné třetiny a prostoru
je tam dost.
3. místostarostka Flamiková odpověděla Ing. arch. Menclovi a zastupiteli Říhovi.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil k neutěšenému stavu na Moravském náměstí. Zmínil zde
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také špatný stav asfaltových cest kolem pásu dlažby na Zelném trhu, který je popraskaný a
rozbitý. Uvažuje, čím je toto způsobené, snad vahou stánků a apeluje, aby toto bylo
posouzeno s ohledem na Zelný trh, aby se tento problém neopakoval a prosí o řešení této věci.
Ing. Straka se vyjádřil k personálním změnám na ÚMČ BS a dále požaduje, aby se představili
noví vedoucí odborů a ve zkratce řekli, co mají v náplni práce. Pan starosta odpověděl.
Mgr. Řepa vznáší interpelaci na RMČ BS: Vážení členové rady, žádám o informaci, zda již
došlo k personální stabilizaci ve fungování jednotlivých odborů radnice MČ Brno-střed? Jaké
konkrétní kroky byly ze strany nového pana tajemníka učiněny? Plán některých opatření jsem
obdržel v odpovědi na moji předchozí interpelaci k této problematice, jaká je tedy realita
dnes? Na začátku volebního období několik koaličních představitelů hovořilo o personálním
poddimenzování radnice, žádám tedy informaci, kolik zaměstnanců měla radnice MČ Brnostřed na začátku volebního období (listopad 2014) a kolik jich je k dnešnímu datu
(24.6.2015)?
Dále se Mgr. Řepa vyjádřil k radnímu Bartíkovi, sdělil, že častokrát bylo kritizováno, že i
když nemá pan Bartík právní vzdělání, tak přesto je uvolněný člen pro legislativu. A proto se
zastupitelé rozhodli panu Bartíkovi darem udělit titul a to doktorský titul z Ameriky.
Zastupitel Dvořák navázal na slova Ing. arch. Mencla a to na nepořádek na Moravském
náměstí. Sdělil, že tento problém vnímá i koalice a v současné době vzniká pracovní skupina,
která se tímto a podněty od zastupitelů, či spoluobčanů bude zabývat. Vyjádřil se i k
fotografiím, které zde byly prezentovány a sdělil, že na Moravském náměstí je problém i se
zaparkovanými auty. Byl by rád, kdyby ze strany opozice i občanů došlo, co nejvíce podnětů,
kterými by se případná pracovní skupina mohla zabývat a došlo tak ke zlepšení této situace na
Moravském náměstí.
ZMČ BS na svém 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
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: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Dle požadavku Ing. Straky se zde představil vedoucí OISBD pan Petr Liškutin a odpověděl na
dotazy k němu vznesené. Dotazy se převážně týkaly zadávání veřejných zakázek.
Tajemník ÚMČ BS stručně reagoval na připomínky k personálním změnám a záležitostem,
které zde zazněly. Avizoval, že na tyto dotazy bude odpovězeno písemně. Dále se vyjádřil k
tématice zadávání veřejných zakázek.
Mgr. Šťástka poděkoval vedoucímu OISBD za vystoupení, vyjádřil se k zadávání veřejných
zakázek a navrhuje přijmout usnesení, které je součástí materiálu, o jehož zařazení na
program žádal.
JUDr. Kerndl reagoval na slova zastupitele Dvořáka a dále se dotázal, proč RMČ BS body,
které schvaluje, nedává do komisí. Jako příklad uvádí bod 119 z 25. RMČ BS, konané
15.6.2015. Dotázal se, na co vlastně komise jsou, když takto zásadní záležitosti komisemi
neprojdou. Pozastavuje se nad tím, jakým způsobem a proč to takto rychle bylo hnáno
dopředu. Pozastavuje se i nad šiběničními termíny průběhu této schválené veřejné zakázky.
Žádá o odpovědi, proč to nebylo v komisi a proč to časové hledisko?
Zastupitel Říha podpořil slova JUDr. Kerndla, dotázal se, kde je ta transparentnost, kterou
koalice hlásá a proč se s touto veřejnou zakázkou malého rozsahu tak spěchalo. Za klub
KSČM požaduje, aby příště takového důležité věci procházely komisemi. Dále se dotázal, kde
je pan Zeman a proč zde ještě nevystoupil. Pan starosta odpověděl.
Ing. Straka se vyjádřil ke schválení bodu 119, tedy veřejné zakázky, označil to za skandální a
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apeluje na všechny slušné kolegy, aby se nad tímto zamysleli a apeluje na to, aby všechny
strany myslely na své předvolební sliby o transparentní radnici a koaliční smlouvu, kterou
všechny koaliční strany podepsaly. Ještě jednou na všechny apeluje, aby se nad tímto
zamysleli.
Zastupitel Hráček se vyjádřil ke slovům svých opozičních kolegů, kteří zde vystoupili a
vyjádřili se ke schválené veřejné zakázce. Vyslovil názor, že se k této veřejné zakázce ještě
před jejím projednáním v RMČ BS měly vyjádřit všechny strany i ty opoziční.
Mgr. Šťástka objasnil všem koaličním zastupitelům, kteří nejsou členy RMČ BS, čeho se bod
119, který byl schválen RMČ BS, týká. Dotazuje se pana tajemníka, zda mu přijde ten krok či
proces efektivní, co úřad udělal. Zároveň se na toto dotazuje i radního pro legislativu
Svatopluka Bartíka. Tajemník ÚMČ BS odpovědel.
Vystoupil zde pan Daniel Zeman, který se představil, sdělil svou náplň práce a odpověděl na
dotazy zastupitele Kerndla a zastupitele Šťástky. K náplni práce pana Zemana se vyjádřil i
tajemník ÚMČ BS a pan starosta. Dále se k panu Zemanovi vyjádřil zastupitel Řepa a
zastupitel Hráček.
Zastupitel Říha poprosil pana tajemníka, zda by mohl nahlédnout do pracovní smlouvy pana
Zemana, zda má opravdu pohyblivou pracovní dobu, jak pan Zeman uvedl.
JUDr. Vaňková navázala na debatu ohledně veřejných zakázek, respektive bodu 119, který byl
projednán na RMČ BS minulý týden. Poprosila pana Bartíka o odpověď, proč toto
neprojednala KLO. Vyjádřila názor, že jsou na komisi projednávany věci, které nejsou až tak
zásadní a tak zásadní věc jako je tato, projednána nebyla. Dotazuje se, proč to nebylo
projednáno v KLO a proč tato záležitost tak spěchala. S. Bartík odpověděl.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k bodu 119 a veřejným zakázkám vůbec a navrhuje přijmout toto
usnesení:
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
bere na vědomí
- proklamaci RMČ BS, obsaženou v jejím Programovém prohlášení pro volební období
2014 – 2018, týkající se zavedení transparentního systému zadávání a realizace
veřejných zakázek a výběrových řízení,
- projednání změny při výběru oslovovaných dodavatelů u veřejných zakázek malého
rozsahu v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS,
- tři varianty, navržené Odborem investičním a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed
na základě výše uvedeného,
schvaluje
s ohledem na výše uvedené a projednání v Komisi pro správu bytových domů, variantu c)
předloženou příslušným odborem, tedy zveřejňování záměru zadání veřejných zakázek
s předpokládanou hodnotou převyšující částku 30.000,- Kč bez DPH, na profilu
zadavatele (webových stránkách ÚMČ Brno-střed) s cílem umožnění podávání nabídek
k vypsaným veřejným zakázkám co nejširšímu, respektive neomezenému okruhu
dodavatelů,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů a Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ
BS provést změnu Směrnice č. 38/2008 ÚMČ BS, o zadávání veřejných zakázek, s ohledem
na výše uvedené usnesení zastupitelstva,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem aktuálního znění směrnice č. 38/2008,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit technicko-organizační záležitosti.
Termín: ihned
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 14 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
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Zastupitel Říha reagoval na hlasování k navrženému usnesení a na S. Bartíka, dotázal se ho,
jak se bod 119 vůbec do RMČ BS dostal a kdo za tím stojí
Ing. Straka avizoval, že na zítřejší den, v 11:00 hod. svolává mimořádný Kontrolní výbor,
který se bude zabývat touto záležitostí. Omluvil se členům KV, že je to na poslední chvíli,
avšak tato situace je natolik závažná, že nesnese odkladu.
Tajemník ÚMČ BS zareagoval a vyjádřil se k bodu 119.
Mgr. Šťástka reagoval na slova pana tajemníka a poprosil, aby bylo zaprotokolováno
kompletní znění navrženého usnesení, ke kterému bylo hlasováno (viz výše).
JUDr. Kerndl reagoval na slova pana tajemníka, týkající se schválení a celé situace okolo
veřejné zakázky, respektive bodu 119.
Pan starosta vyzval pana Bartíka, který nebyl přítomen v sále, aby se dostavil, jelikož se na
něj nahromadily dotazy a reakce zastupitelů.
Zastupitel Hráček se též ohradil proti slovům pana tajemníka, týkajících se schválené veřejné
zakázky a dotázal se na názor, či vyjádření k této věci 2. místostarosty Švachuly. Na to
reagoval tajemník ÚMČ BS, který navrhl neformální setkání členů zastupitelstva k diskuzi o
základních principech směrnice o zadávání veřejných zakázek.
JUDr. Vaňková reagovala na vyjádření pana Bartíka k předložení a zpracování bodu 119.
Sdělila, že to byla chyba na straně pana Bartíka, když tento bod nedal k projednání a
posouzení do KLO a sdělila, že toto by se nemělo opakovat.
S. Bartík odpověděl na dotazy JUDr. Kerndla a JUDr. Vaňkové.
Mgr. Šťástka reagoval na odpověď pana Bartíka.
JUDr. Závodský požádal o zaprotokolování jeho slov: ,,Rád bych osvětlil to své hlasování k
návrhu, které předložili předsedové opozičních klubů. Mé hlasování zdržel se vycházelo z
toho, že první a jediný snad podklad k tomu byl rozdáván během projednávání podkladů, což
odporuje Jednacímu řádu tohoto zastupitelstva. Tzn. já sám, pokud bych měl o tom
odpovědně hlasovat, bych uvítal více podkladů, vést o tom určitou diskuzi, je to odborná
záležitost, kde je určitá hranice těch pohledávek, respektive těch zakázek. Takže pouze na
základě narychlo rozdaného dvou A4 listového návrhu se bohužel nemůžu zcela fundovaně
rozhodnout.”
Dále se JUDr. Závodský vyjádřil k projednávání bodů v komisích. Poukázal na to, že některé
body se předloží až přímo do zastupitelstva, aniž by se členové zastupitelstva s těmito
materiály mohli seznámit. Proto navrhl zamyšlení se nad tímto a požádal o předkládání
takových materiálů např. týden před zasedáním ZMČ BS. Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil k proběhlé diskuzi a k předloženému materiálu, týkajícího
se zadávání veřejných zakázek. Přiklání se k tomu, aby se udělal krok zpět a rada usnesení k
bodu 119 revokovala, projednalo se to v komisi a začala se tato záležitost řešit znovu.
Mgr. Řepa se též vyjádřil k diskuzi a k problematice bodu 119.
JUDr. Kerndl se vyjádřil ke slovům JUDr. Závodského a ke slovům pana tajemníka, který
vyzval všechny zastupitele k podílení se na spolupráci při zpracovávání směrnice. Dotázal se,
proč nebyla přizvaná opozice a koalice k projednání takto závažných záležitostí z úrovně
radnice a vůbec ÚMČ BS. Vyjádřil se i ke slovům pana Bartíka a zároveň ho vyzval k
odpovědi na dotazy k němu směrované.
Zastupitel Hráček se vyjádřil k panu Bartíkovi a způsobu předkládání materiálů do KLO,
vyzval ho k odpovědi a zároveň vyzval k vyjádření se k této věci 2. místostarostu Švachulu.
Ing. Straka reagoval na JUDr. Závodského a jeho slova, týkající se předkládání bodů do ZMČ
BS s předstihem.
Zastupitel Říha informoval o neoznačeném stánku na Zelném trhu, který prodává vajíčka, i
když nebyl tento sortiment povolen. Dále se dotázal, kdy se začne na radnici s bezbariérovými
úpravami.
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Mgr. Šťástka se vyjádřil k výzvě pana tajemníka na setkání se, navrhuje, co nejdříve svolat
KSBD, tam materiál projednat, odsouhlasit a následně ještě před prázdninami předložit do
RMČ BS. Pan starosta odpověděl, že nejbližší KSBD je svolána na 30.6.2015.
JUDr. Kerndl se opět obrátil na pana Bartíka a opakovaně ho vyzval k odpovědím, na dotazy,
které byly k němu vzneseny.
3. místostarostka Flamiková reagovala na slova zastupitele Říhy, týkajících se prodeje vajec
na stánku na Zelném trhu.
Zastupitel Bartík reagoval na výzvu JUDr. Kerndla.
Tajemník ÚMČ BS reagoval na slova Mgr. Šťástky, poděkoval mu za jeho návrh a sdělil, že
dne 30.6. se na KSBD dostaví a bude zde prezentovat nový návrh tak, aby byl sladěn s komisí
a následně nový návrh předloží do KLO.
JUDr. Kerndl se vyjádřil k chování pana Bartíka a znovu ho vyzval k odpovědím.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k videopřenosu z dnešního zasedání, dále poděkoval panu
tajemníkovi za upřesnění a dotázal se, zda souzní v tom, co potvrdil na KSBD vedoucí
OISBD pan Liškutin a to sice to, že bude hlasováno pro variantu c).
JUDr. Kerndl se opět vyjádřil k panu Bartíkovi a vyzval ho k zamyšlení, zda by neměl na
svou funkci rezignovat.
Tajemník ÚMČ BS odpověděl Mgr. Šťástkovi.
Zastupitel Říha, jako předseda klubu KSČM, poprosil 2. místostarostu Švachulu, zda by mohl
odpovědět zastupiteli Hráčkovi.
Mgr. Šťástka se přidává k zastupiteli Říhovi a dále se dotazuje předsedy KSBD, pana starosty,
zda je tedy pro ně přijatelná varianta c) a zda je tato varianta c) tou, kterou koalice chce a pro
kterou bude dne 30.6. na KSBD hlasovat. Pan starosta odpověděl.
2. místostarosta Švachula odpověděl zastupiteli Hráčkovi.
Ing. Straka se vyjádřil ke zveřejněným zakázkám na webu MČ Brno-střed. Pan starosta
odpověděl.
ZMČ BS na svém 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 31 pro, 1 proti, 6 se zdržel
JUDr. Vaňková se vyjádřila k bodu 119 a k tomu, proč to tak rychle bylo projednáno v RMČ
BS. Vyjádřila se, že by RMČ BS měla toto usnesení revokovat, předložit do KLO a KSBD a
následně projednat v RMČ BS. Vyzvala RMČ BS ke zvážení kroku k tomu, aby byl bod 119
revokován.
JUDr. Kerndl podpořil slova JUDr. Vaňkové a vznáší interpelaci na pana Bartíka, jakým
způsobem se rozhoduje a vybírá, kterou záležitost dá na zařazení na legislativní komisi, na
základě čeho a proč se rozhodl nezařadit bod č. 119 na projednání KLO. Dále se pana Bartíka
ptá, co ho vedlo k oslovení zrovna těchto 6 subjektů, proč se takto rozhodl, nebo kdo mu to
doporučil.
Mgr. Šťástka vznesl dotaz na pana tajemníka, kdo navrhl nebo vybral tyto právní subjekty na
oslovení. Pan tajemník odpověděl.
Mgr. Šťástka reagoval na odpověď pana tajemníka a dotázal se na výběr 6 subjektů. Tajemník
ÚMČ BS odpověděl.
Ing. Straka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 24.6.2015,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 125.118. a umožnit řádné projednání záležitosti v orgánech
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samosprávy.
Hlasování: 15 pro, 1 proti, 12 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Šťástka se dotázal pana tajemníka, kdo a které subjekty navrhl a prosí o písemnou
odpověď. Dále se dotázal pana předsedajícího, zda může vyloučit, že v rámci zadávání výběru
firem, byly osloveny či vybrány firmy, které mají sídlo na Kypru. Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Žádám o
zodpovězení následujících dotazů v oblasti školství:
1) Jaká je momentální situace v oblasti zápisů do MŠ na území MČ Brno-střed? Jaký je
stav přijatých a zapsaných dětí? Jak vysoká je úspěšnost v přijetí dětí z MČ Brnostřed?
2) Jaké budou další nejbližší systémové kroky RMČ Brno-střed v oblasti školství pro
zajištění dostatečné kapacity škol a školek pro školní rok 2016/17 a roky následující?
Dále se zastupitel Zechmeister dotazuje na nového nájemce tržnice na Zelném trhu a prosí o
informace, jaký tam má být sortiment a jaký je záměr ohledně nového nájemce.
Mgr. Šťástka se vrátil ke svému předchozímu dotazu na pana starostu. Sdělil, že v rámci
jednoho z výběrového řízení, konkrétně na Hrnčířské 37, 39 a 41 bylo osloveno 9 dodavatelů,
z toho jedním z oslovených dodavatelů bylo CGM Morava s.r.o., se sídlem v Praze 4 Krč, kde
jednatelem je fyzická osoba, ale společníkem, neboli majitelem společnosti, je Farcito
management limited, se sídlem Kyperská republika. Dotazuje se, zda se pan starosta domnívá,
je-li vhodné, aby orgán veřejné správy, v rámci veřejných zakázek a výběrového řízení,
oslovoval firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Zda-li je to vhodné a co a koho vedlo,
aby taková firma oslovena byla. Prosí o písemnou odpověď. Pan starosta ve stručnosti
odpověděl a sdělil, že blíže bude odpovězeno písemně.
2. místostarosta Švachula odpověděl na dotaz zastupiteli Zechmeisterovi.
Zastupitel Zechmeister poděkoval za odpověď. Dále vznesl glosu, ohledně prodeje vajec na
Zelném trhu, o kterém informoval zastupitel Říha. Sdělil, že v tržním řádu omezený sortiment
není, avšak v materiálu, který byl projednáván na komisi, je v čl. 5 vyjmenován sortiment a
toto tam skutečně není, je tam pouze sortiment trvalý. Na komisi zaznělo, že je to nutnost a
sortiment podléhající rychlé zkáze tam opravdu není.
2. místostarosta Švachula ještě krátce odpověděl zastupiteli Zechmeisterovi.
Mgr. Flamiková reagovala na slova zastupitele Zechmeistera.
K bodu 38 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 19 .20 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: M. Landa a J. Švachula
Zapsala: M. Válková
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