Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 16.09.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 29
celkem: 38
Omluven: N. Bezvodová, Ing. Bílek, JUDr. Bradáč, Mgr. Flamiková, prof. MUDr.
Kostřica, Mgr. Stankovič, Ing. Straka
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 29 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 7. zasedání ZMČ BS M. Landa a S. Bartík potvrdili správnost
zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, JUDr. Dumbrovská
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
- Volba ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
3. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 575, k.ú. Staré Brno (Hlinky)
4. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 784, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 903, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 844, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 – byt č.
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č.
10. Prodej obecní vymezené jednotky (J.Uhra 29 – byt č.
11. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka č
,
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

č.
)
RMČ BS
12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č.
a č.
)
RMČ BS
13. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č.
,
č.
)
RMČ BS
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Solniční 8 – jednotka č.
)
RMČ BS
15. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt )
RMČ BS
16. Finanční neinvestiční transfer - Dům umění města Brna, p.o., IČ: 00101486
RMČ BS
17. Finanční neinvestiční transfer - A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268
- Prevence rodin ohrožených sociální vyloučeností
RMČ BS
18. Finanční neinvestiční transfer - ARETE, spolek, IČ: 22723463
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer - Diakonie ČCE, IČ: 48515752
RMČ BS
20. Finanční neinvestiční transfer - Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 60557621
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer - Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699
RMČ BS
22. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
RMČ BS
IČ: 27681866 – Terénní odlehčovací služba
23. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
IČ: 27681866 – Terénní osobní asistence
RMČ BS
24. Finanční neinvestiční transfer - TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek,
IČ: 00557650
RMČ BS
25. Finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839
RMČ BS
26. Finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210
RMČ BS
RMČ BS
27. Finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481
28. Návrh OZV statutárního města Brna č. ./2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
RMČ BS
29. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
RMČ BS
RMČ BS
30. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
31. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015
RMČ BS
32. Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021
RMČ BS
33. Postoupení pohledávky – Květinářská 2, Brno, nebytový prostor č. 102
RMČ BS
34. Postoupení pohledávky – Moravské nám. 14a, Brno, nebytový prostor č. 101 RMČ BS
35. Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, Brno
RMČ BS
36. Hovory s občany(zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
37. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
38. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
39. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
40. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
41. Závěr
1. místostarostka JUDr. Dumbrovská dala návrh na stažení bodu 35.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Nový program:
1. Zahájení
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
- Volba ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
3. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 575, k.ú. Staré Brno (Hlinky)
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RMČ BS

4. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 784, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) RMČ BS
5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 903, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) RMČ BS
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 844, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) RMČ BS
7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 – byt č. )
RMČ BS
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č.
RMČ BS
10. Prodej obecní vymezené jednotky (J.Uhra 29 – byt č.
RMČ BS
11. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka č.
,
č.
)
RMČ BS
12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č.
a č.
RMČ BS
13. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č.
,
č.
)
RMČ BS
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Solniční 8 – jednotka č.
)
RMČ BS
15. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt )
RMČ BS
16. Finanční neinvestiční transfer - Dům umění města Brna, p.o., IČ: 00101486
RMČ BS
17. Finanční neinvestiční transfer - A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268
- Prevence rodin ohrožených sociální vyloučeností
RMČ BS
18. Finanční neinvestiční transfer - ARETE, spolek, IČ: 22723463
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer - Diakonie ČCE, IČ: 48515752
RMČ BS
20. Finanční neinvestiční transfer - Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 60557621
RMČ BS
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer - Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699
22. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
IČ: 27681866 – Terénní odlehčovací služba
RMČ BS
23. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
IČ: 27681866 – Terénní osobní asistence
RMČ BS
24. Finanční neinvestiční transfer - TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek,
IČ: 00557650
RMČ BS
25. Finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839
RMČ BS
26. Finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210
RMČ BS
27. Finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481
RMČ BS
28. Návrh OZV statutárního města Brna č. ./2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
RMČ BS
29. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
RMČ BS
30. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
RMČ BS
31. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015
RMČ BS
32. Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021
RMČ BS
33. Postoupení pohledávky – Květinářská 2, Brno, nebytový prostor č. 102
RMČ BS
34. Postoupení pohledávky – Moravské nám. 14a, Brno, nebytový prostor č. 101 RMČ BS
35. Hovory s občany(zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
36. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
37. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
38. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
39. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
40. Závěr
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 2 se zdržel
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K bodu 3 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 575, k.ú. Staré Brno (Hlinky)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.01. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 575, k.ú. Staré Brno
(Hlinky)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
projednání návrhu na využití předkupního práva SmB k nabytí nemovité věci (garáže)
na pozemku p.č. 575, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
a paní
, Radou města Brna dne 1.9.2015,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže) na pozemku p.č. 575 o
vým. 21 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
a paní
ze dne 12.6.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a)
Statutu města Brna do majetku města.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 784, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila JUDr.
Vaňková, T.J. Otradovec a pan starosta.
Usnesení 308.02. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 784, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
projednání návrhu na využití předkupního práva SmB k nabytí nemovité věci (objektu
k bydlení) na pozemku p.č. 784, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
,
Radou města Brna dne 1.9.2015,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objektu k bydlení) na pozemku
p.č. 784 o vým. 246 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
ze dne
1.7.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do
majetku města.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
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K bodu 5 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 903, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.03. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 903, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
bere na vědomí
projednání návrhu na využití předkupního práva SmB k nabytí nemovité věci (objektu
k bydlení) na pozemku p.č. 903, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
,
Radou města Brna dne 1.9.2015,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objektu k bydlení) na pozemku
p.č. 903 o vým. 132 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
ze dne
1.7.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do
majetku města.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 844, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.04. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 844, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objektu k bydlení) na pozemku
p.č. 844 o vým. 82 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
ze
dne 12.8.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 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)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení 308.05. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – bytová jednotka č.
)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 820/37979 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.
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 15.976,--Kč dle
kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou kupní smlouvu dle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil T.J.
Otradovec a pan starosta.
Usnesení 308.06. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 – byt č.

)

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 18.5.2004 v bytovém domě Gallašova 49/6,
který je součástí pozemku p.č. 558, včetně podílu na společných částech domu
Gallašova 49/6, na pozemcích par.č. 558, par.č. 555 a par.č. 560, vše v k.ú. Štýřice,
stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 376.320,--Kč smlouvou
o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, při splnění
podmínek:
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- 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
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.07. Prodej obecních vymezených jednotek (Grmelova 6 – byt č.

)

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
A) 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,
stávajícím nájemcům manželům
za kupní cenu ve výši
376.320,- Kč smlouvou o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto
usnesení, 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,
B) 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,
stávající nájemkyni
za kupní cenu ve výši 376.320,- Kč smlouvou
o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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 uvedené smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Prodej obecní vymezené jednotky (J. Uhra 29 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.08. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 29 – byt č.

)

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 19.3.2002 ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 8.11.2002 v bytovém domě Jana Uhra 183/29, který je součástí pozemku p.č. 103,
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu Jana Uhra
183/29 a pozemku par.č. 103 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 205 m2 stávající
nájemkyni
za kupní cenu ve výši 599.919,--Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Křenová 23 – jednotka č.
č.
)

,

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.09. Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 – byt č.
č.
)
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,

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
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 stávajícím nájemcům
za kupní cenu ve výši 909.401,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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
společných částech domu Křenová 110/23 a pozemku par.č. 65 stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 909.401,-- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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 329.162,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
D) 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 538.726,-- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
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ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedené smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Solniční 8 – jednotka č.
č.
)

a

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.10. Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 – jednotka č.
a č.
)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
A) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční
145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 402.192,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
B) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 16.3.2014 v bytovém domě Solniční
145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.106.028,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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 uvedené smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
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Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 28 pro, 2 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Solniční 8 – jednotka č.
č.
)

,

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.11. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka
č.
)
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
A) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě Solniční 145/8,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícím nájemcům
za kupní cenu ve výši 804.972,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
B) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 16.3.2014 v bytovém domě Solniční
145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.124.256,-- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,
C) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 16.3.2014 v bytovém domě Solniční
145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 1.448.244,-- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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,

11

D) schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 16.3.2014 v bytovém domě Solniční
145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 679.140,-- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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 uvedené smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Prodej obecní vymezené jednotky (Solniční 8 – jednotka č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.12. Prodej obecní vymezené jednotky (Solniční 8 – jednotka č.
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
na základě na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové
jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 14.3.2014 v bytovém domě
Solniční 145/8, který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, stávající
nájemkyni
za kupní cenu ve výši 900.816,-- Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, 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, 1 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
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K bodu 15 – Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.13. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt č.

)

ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 16.2.2002 a jeho dodatkem ze dne
31.3.2004 v bytovém domě Zahradnická 21/Poříčí 29, který je součástí pozemku p.č.
1631, včetně podílu na společných částech domu Zahradnická 21/Poříčí 29, pozemku
par.č. 1631 a par.č. 1632, vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 617.400,- Kč smlouvou o převodu vlastnictví jednotky, která je
přílohou tohoto usnesení, 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
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 – Finanční neinvestiční transfer – Dům umění města Brna, p.o., IČ: 00101486
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.14. Finanční neinvestiční transfer - Dům umění města Brna, p.o.,
IČ: 00101486
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Dům umění města Brna, p.o., IČ: 00101486 ve výši
10.000,- Kč na podporu projektu Dalibor Chatrný – Vidět svět jinak a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a

13

pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 11 se zdržel
Usnesení k bodu 16 nebylo přijato.
K bodu 17 – Finanční neinvestiční transfer – A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268
– Prevence rodin ohrožených sociální vyloučeností
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.15. Finanční neinvestiční transfer - A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268
– Prevence rodin ohrožených sociální vyloučeností
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer - A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268 – Prevence rodin
ohrožených sociální vyloučeností a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 17 pro, 8 proti, 10 se zdržel
Usnesení k bodu 17 nebylo přijato.
K bodu 18 – Finanční neinvestiční transfer – ARETE, spolek, IČ: 22723463
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.16. Finanční neinvestiční transfer - ARETE, spolek, IČ: 22723463
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - ARETE, spolek, IČ: 22723463 ve výši 5.000,- Kč na
přípravu, servis, údržbu a ladění klavírů 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: 10 pro, 0 proti, 22 se zdržel
Usnesení k bodu 18 nebylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 19 – Finanční neinvestiční transfer – Diakonie ČCE, IČ: 48515752
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.17. Finanční neinvestiční transfer – Diakonie ČCE, IČ: 48515752
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Diakonie ČCE, IČ: 48515752 ve výši 15 000,- Kč na
podporu provozu Diakonie ČCE – střediska v Brně 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: 36 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 – Finanční neinvestiční transfer – Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 60557621
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Oplatek, T.J. Otradovec a D. Aleš.
Usnesení 308.18. Finanční neinvestiční transfer - Společnost Podané ruce o.p.s.,
IČ: 60557621
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 60557621 ve výši 29
500,- Kč na podporu projektu primární prevence na Brně-střed 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: 37 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 21 – Finanční neinvestiční transfer – Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.19. Finanční neinvestiční transfer - Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer - Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699 na podporu
provozu Denního stacionáře Božetěchova a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 11 pro, 4 proti, 16 se zdržel
Usnesení k bodu 21 nebylo přijato.
K bodu 22 – Finanční neinvestiční transfer – Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
IČ: 27681866 – Terénní odlehčovací služba
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Mgr. Šťástka návrhuje toto usnesení:
Usnesení 308.20. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola,
s.r.o., IČ: 27681866 – Terénní odlehčovací služba
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., IČ:
27681866 na podporu poskytování terénní odlehčovací služby ve výši 10.000,- Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 28 pro, 0 proti, 10 se zdržel
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 – Finanční neinvestiční transfer – Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.,
IČ: 27681866 – Terénní osobní asistence
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Zastupitel Otradovec navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., IČ: 27681866 na
podporu poskytování terénní osobní asistence ve výši 5.000,- Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 19 se zdržel
Návrh neprošel.
Zastupitel Říha návrhuje toto usnesení:
Usnesení 308.21. Finanční neinvestiční transfer – Církevní střední zdravotnická škola,
s.r.o., IČ: 27681866 – Terénní osobní asistence
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., IČ:
27681866 na podporu poskytování terénní osobní asistence ve výši 10.000,- Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 13 se zdržel
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 – Finanční neinvestiční transfer – TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek,
IČ: 00557650
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. Bc. Doležel nahlásil podjatost k tomuto bodu.
Usnesení 308.22. Finanční neinvestiční transfer – TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu,
spolek, IČ: 00557650
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, IČ: 00557650
ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání „Sportovního soustředění talentované
mládeže ve věku 8-18 let“ a
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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: 30 pro, 1 proti, 7 se zdržel
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Finanční neinvestiční transfer – TJ STADION BRNO, IČ: 00531839
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.23. Finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839 na podporu
uspořádání krasobruslařského závodu ,,Velká cena Brna“ a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 20 pro, 2 proti, 14 se zdržel
Usnesení k bodu 25 nebylo přijato.
Zastupitel Toman návrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839 na podporu uspořádání
krasobruslařského závodu ,,Velká cena Brna“ ve výši 10.000,- Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Hlasování: 22 pro, 1 proti, 12 se zdržel
Návrh neprošel.
K bodu 26 – Finanční neinvestiční transfer – TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, Mgr. Oplatek, R. Kvapil a T. J. Otradovec.
Mgr. Šťástka dává protinávrh:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
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schvaluje
finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210 na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb lidem s těžkým postižením zraku ve výši 5.000,Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Hlasování: 20 pro, 1 proti, 16 se zdržel
Návrh neprošel.
Usnesení 308.24. Finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
IČ: 26223210
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210 na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb lidem s těžkým postižením zraku a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 19 pro, 14 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 26 nebylo přijato.
K bodu 27 – Finanční neinvestiční transfer – Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, Mgr. Oplatek a T. J. Otradovec.
Mgr. Šťastka dává protinávrh:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481 na podporu terénní
rehabilitace nevidomých a slabozrakých ve výši 10.000,- Kč a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 16 se zdržel
Návrh neprošel.
Usnesení 308.25. Finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
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neschvaluje
finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481 na podporu
terénní rehabilitace nevidomých a slabozrakých a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 17 pro, 13 proti, 7 se zdržel
Usnesení k bodu 27 nebylo přijato.
K bodu 28 – Návrh OZV statutárního města Brna č. ./2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka a Mgr. Ander.
Pan starosta dal návrh na vyhlášení 5 minutové přestávky.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Byla vyhlášena přestávka.
ZMČ BS na svém 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
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: 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Mgr. Šťástka navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 308.26. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ./2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Brna
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
návrh OZV statutárního města Brna č. ./2016, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího
na území statutárního města Brna dle přílohy č. 1 s ím, že
doporučuje
MMB a ZMB úpravu čl. 7 odst. 1 návrhu vyhlášky, spočívající ve stanovení časového
úseku, kdy lze pověřenou společností svoz směsného komunálního odpadu provádět,
s cílem snížení stávajících problémů v dopravě, respektive průjezdnosti komunikací
při prováděném svozu a respektování pohody a kvality bydlení obyvatel města Brna a
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ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 – Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.27. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015 dle přílohy č. 2.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 30 – Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.28. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
K bodu 31 – Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.29. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 24 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
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K bodu 32 – Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.30. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2017 - 2021
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2017 - 2021 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 32 bylo přijato.
K bodu 33 – Postoupení pohledávky – Květinářská 2, Brno, nebytový prostor č. 102
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.31. Postoupení pohledávky – Květinářská 2, Brno, nebytový prostor č. 102
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje
postoupení pohledávky ve výši 100.000,- Kč s příslušenstvím, evidované za
nebytovým prostorem č. 102, Květinářská 2, Brno, postupníkovi: Jana Vymyslická,
IČ: 757 88 667, za úplatu ve výši 100.000,- Kč, za podmínky předchozího uzavření
nájemní smlouvy a smlouvu o postoupení pohledávky (viz příloha č. 1),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o postoupení pohledávky a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 33 bylo přijato.
K bodu 34 – Postoupení pohledávky – Moravské nám. 14a, Brno, nebytový prostor č. 101
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.32. Postoupení pohledávky – Moravské nám. 14a, Brno, nebytový prostor
č. 101
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
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schvaluje
postoupení pohledávky ve výši 150.000,- Kč s příslušenstvím, evidované za
nebytovým prostorem č. 101, Moravské nám. 14a, Brno, postupníkovi: Miroslav
Netík, IČ: 440 82 991 za úplatu ve výši 150.000,- Kč, za podmínky předchozího
uzavření nájemní smlouvy a smlouvu o postoupení pohledávky (viz příloha č. 1),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o postoupení pohledávky a
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 34 bylo přijato.
K bodu 35 – Hovory s občany
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 17:00 hod.
V rámci tohoto bodu nebyly předneseny žádné příspěvky.
K bodu 36 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.33. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 8. zasedání Zastupitelstva
městskou části Brno-střed.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 36 bylo přijato.
K bodu 37 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.34. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 8. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
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Hlasování: 32 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 37 bylo přijato.
K bodu 38 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 308.35. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 38 bylo přijato.
K bodu 39 – Dotazy, podněty a připomínky
Mgr. Šťástka se dotázal na chybějící Zprávu o hospodaření MČ Brno-střed. Dále se zmínil, že
na MČ Brno-střed a ÚMČ BS kolují zprávy, že nejsou finanční prostředky na platy
zaměstnanců, a že v souvislosti s tímto vyplynul požadavek, aby tajemník ÚMČ BS připravil
harmonogram propouštění pracovníků v rámci ÚMČ BS. Prosí pana tajemníka o potvrzení, či
vyvrácení, zda tento závažný problém úřad eviduje a zda s plánovaným prospuštěním byli
seznámeni už i vedoucí odborů. Pokud je toto pravdivé, prosí o informace, o jaké
zaměstnance se jedná, z jakých odborů se bude propouštět, kolik bylo v této souvislosti přijato
nových zaměstnanců od začátku roku 2015 a kolik bylo od začátku roku 2015 vypsáno
výběrových řízení na pozici úředníka a na kterých odborech a kolik úředníků bylo od začátku
roku 2015 a na jakých odborech přijato. Pan starosta odpověděl ve spolupráci s vedoucím
Ekonomického odboru.
MVDr. Kubějová sdělila, že na úřední desce nejsou vyvěšeny žádné volné byty k přidělení a
proto se dotazuje pana starosty, zda MČ BS žádné byty nenabízí, či jaká je situace ohledně
volných bytů, kolik aktuálně volných bytů je a co je tedy s volnými byty zamýšleno. Pan
starosta odpověděl.
Mgr. Řepa se vyjádřil k jednání školské rady ZŠ Brno Husova, které se účastnil a ke
komunikaci mezi ředitelem ZŠ Brno Husova a Mgr. Flamikovou. Dále vznáší interpelace:
1) Vážení členové rady, vážená paní místostarostko, žádám o informaci, jakým záměrem
bylo vedeno usnesení 134.13. z posledního zasedání rady MČ Brno-střed ze dne
14.9.2015 v bodě 14 – Ohňostroje, které bylo naformulováno takto: „Rada MČ Brnostřed doporučuje změnu termínu pořádání veřejných ohňostrojů konaných na území
městské části Brno-střed, a to z období květen – červen na období září – únor a ukládá
odboru životního prostředí zajistit zaslání tohoto usnesení primátorovi Ing. Petru
Vokřálovi a náměstkovi primátora Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D.“ Rada MČ Brnostřed toto usnesení nakonec nepřijala, opravdu by mě ale zajímalo, jaký měl být přínos
tohoto opatření pro občany Brno-střed?
2) Vážený pane tajemníku, žádám o informaci, v jakých případech, či zda vůbec může
být obecní zastupitel zároveň zaměstnancem radnice? Vzhledem k tomu, že se této
záležitosti týká hned několik právních norem, dá se taková situace vykládat různě, to
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nepřispívá k přehlednosti a ušetření komplikací všech případných aktérů. Chtěl bych
tedy znát právní názor na správné řešení takovéto situace, případná konzultace
s odborem organizačním a legislativním je pochopitelná.
Pan starosta odpověděl, že bude na interpelace odpovězeno písemně.
Zastupitel Otradovec se dotázal na opravy bytů vlastním nákladem, zda se po opravě bytů
bude navyšovat i nájemné a zda finance, které MČ BS má k dispozici, hodlá proinvestovat
ještě tento rok nebo je hodlá přesouvat na příští rok. Pan starosta odpověděl a sdělil, že bude
odpovězeno písemně.
Zastupitel Říha se dotázal, zda je přehled o tom, jestli v budově na Mendlově náměstí
přibudou nějaká patra nahoru, popř. kolik a zda je možné, aby zmizela dominanta Špilberku,
tedy pohled na dominantu Špilberk, z Mendlova náměstí a poprosil o písemnou odpověď. Ing.
arch. Bořecký odpověděl.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci, jaký je aktuální stav investic do školství a stav
všech projektů, které jsou financovány od roku 2014.
JUDr. Kerndl se dotázal na rozhodnutí RMČ BS, že nebude již podporovat přidělení bytů na
opravu vlastním nákladem a dotazuje se, v jakých komisích bylo toto doporučení
diskutováno. Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Říha požaduje seznam, kolik bylo zahájeno řízení, týkajících se černých staveb v
letošním roce na území MČ Brno-střed.
JUDr. Vaňková navázala na debatu ve vztahu, v jakých komisích byla projednána otázka
postupu nakládání s bytovým fondem. Vyjádřila se k průběhu projednávání této problematiky
v Bytové komisi, sdělila, že to nebylo žádné projednávání, pouze suché sdělení a že členové
komise nebyli vyzváni k vyjádření se. Dle jejího názoru tedy toto nebylo dostatečně
projednáno.
Mgr. Sázavský navázal na debatu oprav bytů a požaduje ekonomický rozbor toho, co má tento
krok přinést ÚMČ BS pozitivního. Pan starosta odpověděl.
JUDr. Kerndl se dotazuje pana starosty, kolika volných bytů se nová koncepce bude týkat, kdo
toto stanovil a kdo tuto koncepci připravoval. Dále se dotázal, v jakých orgánech byla
projednána tato záležitost, dle jeho slov by se měla projednávat i na zasedání zastupitelstva.
Dotazuje se, z jakých dat se vycházelo a kdo tento koncepční materiál připravoval a zda li měl
někdo možnost, z opozice i koalice, se s tímto koncepčním materiálem seznámit. Pan starosta
odpověděl.
Zastupitel Otradovec se dotázal, kolik správních deliktů MČ BS eviduje za posledního čtvrt
roku. S. Bartík odpověděl.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil a dotázal pana starosty na tiskovou zprávu, týkající se
odpovědi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která byla součástí Zprávy o činnosti
Kontrolního výboru a kterou dnešní ZMČ BS vzalo na vědomí. Dotazuje se, proč tato tisková
zpráva byla napsaná takovým způsobem, podle něj by měla být objektivní. Přimlouvá se za to,
aby příští tisková zpráva se zabývala objektivně skutečností a nebyla napsána tak, že tuto
situaci záměrně zlehčuje. Poprosil o krátkou odpověď pana starosty, jak to vnímá on. Pan
starosta odpověděl.
Zastupitel Hráček reagoval na diskuzi týkající se oprav bytů. Dotázal se, zda má MČ BS již
nějaký plán, kolik bytů se opraví a kolik to bude stát a zda na to MČ BS má dostatek
finančních prostředků. Dotázal se, jak hodlá radnice postupovat po opravách volných bytů a
jakým způsobem bude občany informovat o případném dalším postupu při podávání žádostí o
pronájem. Dále se též vyjádřil k tiskové zprávě, týkající se odpovědi Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Pan starosta odpověděl a k zodpovězení vznesených dotazů vyzval i
vedoucího OISBD.
Zastupitel Otradovec se též vyjádřil k tiskové zprávě a symbolické pokutě ve výši 5.000,- Kč.
Pan starosta odpověděl.
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JUDr. Kerndl se vyjádřil k bytové problematice. Dotázal se, zda opravdu ÚMČ BS nemá
žádnou koncepci, kolik peněz chce v průběhu volebního období, popř. roku, investovat do
oprav jednotlivých bytů a kolik peněz naopak investovat do oprav celých domů (opravy fasád,
opravy oken, stupaček, atd.). Dotazuje se, jestli nějaká ucelená koncepce a řeší opravdu tyto
veškeré záležitosti je, pokud není, kdy vznikne a kdo se na ní bude podílet. Pan starosta
odpověděl.
Mgr. Řepa se též vyjádřil k bytové problematice. Dotázal se, co do budoucna mají občané MČ
Brno-střed očekávat. Vedoucí OISBD odpověděl.
Zastupitel Zechmeister se znovu vyjádřil ke správním deliktům a dále se vyjádřil k odpovědi
vedoucího OISBD, k rekonstrukcím bytů a k investicím občanů do bytů. Pan starosta pozval
zastupitele Zechmeistera na zasedání KSBD, kde se touto problematikou zabývají a dále
odpověděl.
JUDr. Kerndl se vyjádřil ke slovům vedoucího OISBD a to k proinvestování peněz do oprav
bytů v roce 2016. Dotazuje se, v roce 2015 v rámci plánu výnosů a nákladů chybí v rámci
proinvestování částka 200 mil. Kč, jakým způsobem se chce ÚMČ BS s tímto faktem
vyrovnat. Vedoucí OISBD odpověděl.
Zastupitel Otradovec se dotázal, jakým způsobem se o bytový fond starala bývalá koalice,
když je potřeba v současné době proinvestovat takové finance. Vedoucí OISBD odpověděl.
Zastupitel Toman navázal na slova vedoucího OISBD, dotázal se ho na finance na opravy
bytů v roce 2016, o kterých hovořil a dotázal se, jak tedy chtějí opravit další byty. Pana
starosty se dotázal, kdy už konečně bude nějaká koncepce. Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Zechmeister poděkoval za pozvání na KSBD, sdělil, že rád příjde a vyjádřil se k
financování oprav bytů a ke standardům oprav bytů. Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Otradovec se vyjádřil k opravám domů a investováním do oprav bytů a domů ve
správě MČ Brno-střed.
Zastupitel Hráček se vyjádřil k bytové problematice a požádal Mgr. Oplatka, aby se též k této
problematice vyjádřil.
Zastupitel Dvořák se vyjádřil k probíhající diskuzi, k opravám bytů a domů a k jejich
standardům. Sdělil svůj vlastní názor k této problematice a zároveň vysvětlil, jaký záměr v
této souvislosti koalice má.
V rámci tohoto bodu a probíhající diskuzi, týkající se oprav bytů, vystoupil i občan z řad
veřejnosti.
JUDr. Kerndl souhlasil se slovy zastupitele Dvořáka a dále se vyjádřil k bytovému fondu a
koncepčnímu řešení. Konstatoval, že je škoda, že některé věci se k projednání do komisí
dávají a některé ne a že zrovna tato poblematika měla být řešena.
Zastupitel Otradovec reagoval na slova JUDr. Kerndla.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k počtu volných bytů a dále se vrátil k personální situaci na ÚMČ
BS. Poprosil pana tajemníka o zodpovězení jeho dříve vznesených dotazů. Dotazuje se tedy,
zda je pravda, že se řeší nedostatek financí pro tento i příští rok, zejména pro ten příští rok, a
zda je pravda, že je pověřen k sestavení harmonogramu pro propouštění v rámci pracovníků
úřadu. Je to pravda, nebo to není pravda. Pan tajemník odpověděl.
Mgr. Řepa se vyjádřil k bytové problematice a k investicím do školství, jelikož tyto gesce
považuje za důležité. Pan starosta odpověděl.
Mgr. Šťástka poděkoval panu tajemníkovi za odpověď a vyjádřil se k jeho slovům. Připomíná
svůj dotaz, kolik bylo přijato nových zaměstnanců od začátku roku 2015, kolik bylo vypsáno
výběrových řízení na pozici úředník za rok 2015 a na jakých odborech a kolik úředníků bylo
přijato a na jakých odborech od začátku roku 2015. Zastupitel Šťástka prosí, aby mu bylo
odpovězeno na tyto dotazy do jeho datové schránky. Dále se vyjádřil ke směrnici o zadávání
veřejných zakázek. Požádal pana tajemníka, zda může slíbit, že finální znění návrhu nové
směrnice o zadávání veřejných zakázek včetně všech připomínek, které byly zaslány, předloží

26

na příští zastupitelstvo k projednání. Tajemník ÚMČ BS odpověděl.
Zastupitel Otradovec se vyjádřil ke slovům tajemníka ÚMČ BS, týkajících se nové směrnice o
zadávání veřejných zakázek.
Mgr. Šťástka se též vyjádřil k odpovědi tajemníka ÚMČ BS a navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS, aby připravil návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek, předložil k
závěrečnému projednání na říjnovém zastupitelstvu MČ BS tak, aby se do diskuze o její
podobě a vznesených připomínkách mohli zapojit všichni zastupitelé i veřejnost.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
2. místostarosta Jiří Švachula se vyjádřil k veřejným zakázkám a k projednání této
problematiky. Vyjádřil se i pan starosta.
Mgr. Šťástka apeloval na 2. místostarostu, zda by nezvážil aspoň on, jestli návrh směrnice o
zadávání veřejných zakázek na říjnové zasedání ZMČ BS nedát.
A dále navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zapracovat do připravovaného návrhu směrnice o zadávání veřejných
zakázek dosud vznesené připomínky, především požadavek na snížení hranice pro
zveřejňování veřejných zakázek z 50.000,- Kč na 20.000,- Kč a požadavek na to, aby se
přijatou směrnicí o zadávání veřejných zakázek měly povinnost řídit také neškolské
příspěvkové organizace MČ BS (SRAKH, SNMČ BS a KVS “U Tří kohoutů“) tak, jak tomu
bylo v minulosti a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS předložit tyto návrhy k projednání do RMČ BS, která bude směrnici o
zadávání veřejných zakázek schvalovat.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Otradovec se dotázal, v čem by byl problém, kdyby se materiál, týkající se
směrnice o zadávání veřejných zakázek, objevil na příštím zasedání ZMČ BS. Pan starosta
odpověděl.
Mgr. Šťástka reagoval na slova pana starosty. Dotazuje se na bod č. 16 z RMČ BS 7.9.2015,
týkající se pronájmu bytu na Kopečné 40, kdy RMČ BS vybrala uchazeče s nejméně body,
který je bezdětný a přitom Odbor sociální péče úřadu MČ BS doporučil uchazečku, která má
dvě děti a nouzově bydlí na ubytovně na Koniklecové a doporučil MČ BS řešit její situaci již
v únoru. Dotazuje se pana starosty, který je členem Bytové komise, na projednávání tohoto
bodu v komisi, jelikož pro doporučenou uchazečku v komisi nehlasoval, avšak na zasedání
RMČ BS již hlasoval. Dotazuje se tedy, proč změnil rozhodnutí a v komisi hlasoval jinak než
pak na RMČ BS. Pan starosta odpověděl. Mgr. Šťástka požádal o písemnou odpověď.
Dále se Mgr. Šťástka dotazuje se na bod č. 67 z RMČ BS 7.9.2015, týkající se přidělení bytu.
Co vedlo RMČ BS k upřednostnění vybraného uchazeče, který si stál hůře než uchazeči, kteří
se umístili lépe a měli i děti. Pana starosty se dotazuje, proč na komisi nepodpořil vybraného
uchazeče, ale na RMČ BS již ano. Prosí o písemnou odpověď. A dále Mgr. Šťástka poprosil o
představení se nového vedoucího Odboru právního a organizačního.
Vedoucí OPO se představil, za což mu zastupitel Šťástka poděkoval.
JUDr. Vaňková vznáší dotaz na právní odbor, popř. pana Bartíka. Sdělila, že se k ní dostala
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informace o majitelích domu na náměstí Svobody, kteří se obrátili na soud s návrhem o
vydání rozhodnutí, které by mělo znesnadnit pořádání akcí na nám. Svobody ve vztahu k
hlukovým limitům a údajně byl soudem již vydán rozsudek, který ukládá městu Brnu,
respektive MČ BS, zdržet se jakéhokoli jednání, které by vedlo k porušování těch hlukových
limitů. Dotazuje se, zda takový rozsudek opravdu existuje, pokud ano, prosí o jeho písemné
vyhotovení, dále prosí o písemné sdělení právní argumentace, která v řízení byla využita ze
strany úřadu a to včetně všech písemných podání, které byly soudu poskytnuty, kde byla
argumentace ve prospěch MČ BS využita. Tajemník ÚMČ BS odpověděl a sdělil, že podklady
budou JUDr. Vaňkové zaslány.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k nepřítomnosti zastupitelů v sále.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil k rekonstrukci náměstí Míru. Přimlouvá se, aby na toto
téma proběhla diskuze. A dále se dotázal na usnesení přijaté RMČ BS, týkající se této
rekonstrukce, jelikož usnesení RMČ BS není moc jasné. Ing. arch. Bořecký odpověděl.
Zastupitel Otradovec se též vyjádřil na téma rekonstrukce náměstí Míru a dotázal se, zda je
možná, či plánovaná i nějaká diskuze na toto téma s občany.
Zastupitel Zechmeister reagoval na odpověď Ing. arch. Bořeckého a požádal, aby, než takové
závažné téma projedná a schválí RMČ BS, o tom věděla veřejnost, členové komisí i
zastupitelstvo a všichni měli možnost se k tomuto vyjádřit. Poprosil o vysvětlení obsahu
usnesení RMČ BS. A poprosil o informaci, jaký je aktuální stav jednání.
Ing. arch. Mencl se též vyjádřil k rekonstrukci náměstí Míru, k projednávání a diskutování
této záležitosti v komisích a k přijatému usnesení RMČ BS, kde byla přijata varianta, která
nebyla projednána v žádné komisi.
ZMČ BS na svém 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ing. arch. Bořecký odpověděl na vznesené dotazy, týkající se rekonstrukce náměstí Míru.
Mgr. Sázavský se dotázal Ing. arch. Bořeckého, jakým způsobem se daří komunikovat s
občanskými sdruženími působícími v Masarykově čtvrti. Ing. arch. Bořecký odpověděl.
Zastupitel Zechmeister se dotázal, co s náměstím Míru do budoucna bude a poprosil o návrh
nějakého opatření k vyřešení této situace. Dále požaduje, až bude vybrána varianta, aby toto
bylo prodiskutováno s veřejností i se zastupiteli.
Mgr. Sázavský doplnil svou předchozí otázku a dotázal se Ing. arch. Bořeckého, zda se mu
výborně spolupracuje s JUDr. Závodským, který tedy bezvýhradně podporuje myšlenku
posunutí smyčky do parku. Ing. arch. Bořecký odpověděl.
Mgr. Šťástka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na svém 8. zasedání, konaném dne 16.9.2015,
plně podporuje návrh RMČ BS na předložené řešení náměstí Míru.
Hlasování: 3 pro, 1 proti, 15 se zdržel
Návrh neprošel.
Zastupitel Otradovec se vyjádřil k materiálům a informacím, týkajících se rekonstrukce
náměstí Míru.
Mgr. Řepa se dotázal JUDr. Závodského, jaký je jeho názor k této předmětné problematice.
Zastupitel Zechmeister se dotazuje, kdy bude nová varianta, kdy bude projednávána a kdy se
toto bude řešit. Zároveň znovu vyzývá, aby byla tato varianta řešena veřejně.
Zastupitel Hráček se vyjádřil k probíhající diskuzi.
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JUDr. Závodský se vyjádřil k projednávání této problematiky ve STAKO, Komisi dopravy a k
projednání této problematiky vůbec. Za Občanské sdružení Masarykova čtvrť se vyjádřil ke
spolupráci se současným vedením ÚMČ BS, vyjádřil se i k jednání s Dopravním podnikem
města Brna a diskutováním variant.
Znovu se vyjádřil i Ing. arch. Bořecký, který sdělil, že investorem je Dopravní podnik města
Brna a že v této fázi byl podán námět na prověření možného řešení tramvajové smyčky v
prostoru parku Kraví hora a pokud DPMB prověří, že tato smyčka je vhodná z jeho pohledu,
bude probíhat další veřejné projednání a dopad na okolí toho prostoru.
K problematice rekonstrukce náměstí Míru v diskuzi ještě vystoupil zastupitel Zechmeister,
zastupitel Toman, Ing .arch. Bořecký a pan starosta.
Na závěr vystoupil zastupitel Dvořák, který se vyjádřil k průběhu celého zasedání ZMČ BS a
k problematice rekonstrukce náměstí Míru.

K bodu 40 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 19 .20 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS

Ověřovatelé: M. Landa a JUDr. Dumbrovská
Zapsala: M. Válková
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