Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 21.10.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 25
celkem: 42
Omluven: Bc. Hollan, M. Říha, JUDr. Vaňková
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 8. zasedání ZMČ BS M. Landa a JUDr. Dumbrovská
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, JUDr. Dumbrovská
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 19 nehlasoval
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. Finanční neinvestiční transfer – TRIADA-Poradenské centrum, o.s.,
IČ: 26647486
RMČ BS
4. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2015
RMČ BS
5. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2015
RMČ BS
6. Zpráva o hospodaření městské části Brno - střed k 30. 6. 2015
RMČ BS
7. Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" - změna zřizovací listiny
RMČ BS
8. Změna harmonogramu zasedání RMČ BS
RMČ BS
9. Návrh novely Statutu města Brna
RMČ BS
10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010
o místních poplatcích
RMČ BS
11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku
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za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
RMČ BS
12. Žádost o prominutí pohledávky - poplatky z prodlení - Stavební 13, Brno
RMČ BS
13. Žádost o prominutí pohledávky - Smetanova 30, Brno
RMČ BS
14. Žádost o prominutí pohledávky - Kobližná 13, Brno
RMČ BS
15. Žádost o prominutí pohledávky - Křenová 6, Brno
RMČ BS
16. Žádost o prominutí pohledávky - Beethovenova 3, Brno
RMČ BS
17. Žádost o prominutí pohledávky a uzavření dohody o splátkách
- Přízova 2, Brno
RMČ BS
18. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
19. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
21. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
22. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
23. Závěr
Mgr. Šťástka dal návrh na zařazení bodu: „Projednání pravidel pro provozování tržiště na
Zelném trhu v roce 2016“ jako bod 3 s tím, že ostatní body se posouvají.
Hlasování: 16 pro, 4 proti, 14 se zdržel, 8 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Hráček za klub KSČM dal návrh na zařazení bodů:
„Odvolání Bc. Matěje Hollana z funkce radního MČ BS“
Hlasování: 13 pro, 12 proti, 8 se zdržel, 9 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
„Příspěvek na stravování sociálně slabých dětí“
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 15 se zdržel, 11 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal návrh na zařazení bodů:
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 850, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) jako bod
č. 22.
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/39, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) jako
bod č. 23.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 11 nehlasoval
Nový program:
1. Zahájení
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
- Volba ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
3. Finanční neinvestiční transfer – TRIADA-Poradenské centrum, o.s.,
IČ: 26647486
4. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2015
5. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2015
6. Zpráva o hospodaření městské části Brno - střed k 30. 6. 2015
7. Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" - změna zřizovací listiny
8. Změna harmonogramu zasedání RMČ BS
9. Návrh novely Statutu města Brna
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010
o místních poplatcích
RMČ BS
11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
RMČ BS
12. Žádost o prominutí pohledávky - poplatky z prodlení - Stavební 13, Brno
RMČ BS
13. Žádost o prominutí pohledávky - Smetanova 30, Brno
RMČ BS
14. Žádost o prominutí pohledávky - Kobližná 13, Brno
RMČ BS
15. Žádost o prominutí pohledávky - Křenová 6, Brno
RMČ BS
16. Žádost o prominutí pohledávky - Beethovenova 3, Brno
RMČ BS
17. Žádost o prominutí pohledávky a uzavření dohody o splátkách
- Přízova 2, Brno
RMČ BS
18. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
19. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
21. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
22. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 850, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
RMČ BS
23. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/39, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
RMČ BS
24. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
25. Závěr
Hlasování: 26 pro, 3 proti, 0 se zdržel, 13 nehlasoval
K bodu 3 – Finanční neinvestiční transfer – TRIADA-Poradenské centrum, o.s., IČ: 26647486
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.01. Finanční neinvestiční transfer – TRIADA-Poradenské centrum, o.s.,
IČ: 26647486
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - TRIADA-Poradenské centrum, o.s., IČ: 26647486 ve
výši 10.000,- Kč na podporu projektu ,,Vztahy dítěte po rozchodu rodičů“ 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: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 4 – Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.02. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2015
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.03. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2015
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Straka,
pan starosta, Ing. Bílek, Mgr. Šťástka, T. J. Otradovec, J. Zechmeister, Mgr. Řepa, vedoucí
ekonomického odboru, vedoucí OISBD, vedoucí OŽP, JUDr. Kerndl a Ing. Schwab.
Ing. Straka požaduje předložení přehledu pracovníků SNMČ BS, p.o. a to i se srovnáním před
rokem a nyní. A zároveň požaduje vysvětlení rozporu, že plnění je 20% a mzdy 57%. Pan
starosta poprosil 2. místostarostu Jiřího Švachulu, aby tento přehled zpracoval a Ing. Strakovi
předložil.
Ing. Straka se dotázal, kolik MČ BS stojí prázdné neobsazené byty, tzn. ušlé nájemné. Pan
starosta sdělil, že na tento dotaz bude odpovězeno písemně.
Usnesení 309.04. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2015
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2015 dle přílohy č. 1 a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2015 dle přílohy č. 2.
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Hlasování: 27 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" – změna zřizovací listiny
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.05. Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ – změna zřizovací
listiny
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
změnu zřizovací listiny Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“,
příspěvkové organizace, dle dodatku č. 3, spočívající ve zřízení dozorčí rady
příspěvkové organizace a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 3 a
ukládá
vedoucímu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Změna harmonogramu zasedání RMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.06. Změna harmonogramu zasedání RMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
změnu harmonogramu zasedání RMČ BS dle přílohy č. 1.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Návrh novely Statutu města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, S. Bartík, pan starosta a tajemník ÚMČ BS.
ZMČ BS na svém 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
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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: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Po projednání bodu „Hovory s občany MČ BS“ v diskuzi ještě vystoupil pan starosta,
tajemník ÚMČ BS, Mgr. Šťástka, JUDr. Kerndl, T. J. Otradovec, J. Hráček. Mgr. Řepa, J.
Zechmeister a Ing. Schwab.
Mgr. Šťástka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
schválení návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, Zastupitelstvem města Brna č. Z7/10 konaném dne
6.10.2015, ve znění dle přílohy č. 2 a
bere na vědomí
usnesení 40. RMČ BS ze dne 12.10.2015 číslo 140.16.
bere na vědomí,
že ZMČ BS byl návrh Statutu města Brna předložen po termínu stanoveném městem tak, že se
nemohlo k uvedené problematice v řádném termínu vyjádřit a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS, starostovi, 3. místostarostce a uvolněnému radnímu pro legislativu a
právo, aby jednali s vedením statutárního města Brna o zmírnění negativních dopadů
přijatého a schváleného statutu vůči městské části.
Hlasování: 16 pro, 4 proti, 9 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Tajemník ÚMČ BS dal návrh na doplnění usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
schválení návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, Zastupitelstvem města Brna č. Z7/10 konaném dne
6.10.2015, ve znění dle přílohy č. 2 a
bere na vědomí
usnesení 40. RMČ BS ze dne 12.10.2015 číslo 140.16. a
nesouhlasí
se zněním článku 30 odst. 1 písm. i): „zabezpečují v souladu se záměry rozvoje města výkon
práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám ve
vlastnictví města“ a
požaduje
dopracování a schválení metodických postupů a jasného technického a finančního
zabezpečení spojeného s navrženými přesuny kompetencí na městské části včetně zohlednění
správy inženýrských sítí v těchto účelových komunikacích a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 13 se zdržel, 9 nehlasoval
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Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal návrh na vyhlášení 10 minutové přestávky k poradě předsedů klubů.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 14 nehlasoval
Po přestávce dal pan starosta návrh na přijetí usnesení:
Usnesení 309.07. Návrh novely Statutu města Brna
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
schválení návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, Zastupitelstvem města Brna
č. Z7/10 konaném dne 6.10.2015, ve znění dle přílohy č. 2 a
bere na vědomí
usnesení 40. RMČ BS ze dne 12.10.2015 číslo 140.16. a
nesouhlasí
se zněním článku 30 odst. 1 písm. i): „zabezpečují v souladu se záměry rozvoje města
výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním
plochám ve vlastnictví města“ a
požaduje
dopracování a schválení metodických postupů a jasného technického a finančního
zabezpečení spojeného s navrženými přesuny kompetencí na městské části včetně
zohlednění správy inženýrských sítí v těchto účelových komunikacích a
pověřuje
tajemníka ÚMČ BS, starostu, 3. místostarostku informovat o přijatém usnesení MMB
a pověřuje je řešením uvedeného problému za účelem zmírnění dopadu přijaté a
schválené novely Statutu města Brna.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010
o místních poplatcích
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.08. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 22/2010 o místních poplatcích
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
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schvaluje
návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních
poplatcích dle přílohy č. 2 s tím, že doporučuje úpravu přílohy č. 1 (Sazby poplatku ze
psů) u městské části Brno-střed spočívající v uvedení: „za každého terapeutického psa
200 Kč/rok“, úpravu přílohy č. 3 (Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství) u městské části Brno-střed v úpravě bodu: 5.
Veřejná zeleň a to vyškrtnutí z k.ú. Staré Brno (č. parc.) 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/7,
46/1, 47/1, 49/3, a vložení do k.ú. Pisárky (č. parc.) 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/7, 46/1,
47/1, 49/3, 570/4, a úpravu přílohy č. 4 (Sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství) dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.09. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle přílohy č. 2, s tím, že do článku 5 odst. 1 písm. f) na konec
textu se doplňuje: „a zároveň k 1.1. příslušného kalendářního roku nemá ve svém
vlastnictví nebo ve společném jmění žádnou nemovitost na území města Brna nebo
není jejím většinovým spoluvlastníkem." a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Žádost o prominutí pohledávky – poplatky z prodlení – Stavební 13, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Stankovič.
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Zastupitel Stankovič navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 90 %, tzn. 834.029,05 Kč, k bytu č.
Stavební 13, Brno bývalý nájemce:
za podmínky sepsání uznání dluhu
na poplatky z prodlení a za podmínky úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 10%, tzn.
92.669,89 Kč, v termínu do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí
pohledávky schváleno a
ukládá
ekonomickému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 309.10. Žádost o prominutí pohledávky - poplatky z prodlení - Stavební 13,
Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 70 %, tzn. 648.689,26 Kč, k bytu
č. Stavební 13, Brno bývalý nájemce:
za podmínky sepsání
uznání dluhu na poplatky z prodlení a za podmínky úhrady zbývajících poplatků
z prodlení ve výši 30%, tzn. 278.009,69 Kč, v termínu do 12 měsíců od konání ZMČ
BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno a
ukládá
ekonomickému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 28 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Žádost o prominutí pohledávky – Smetanova 30, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.11. Žádost o prominutí pohledávky – Smetanova 30, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 30% z celkové částky 75.472,Kč, tzn. 22.641,60 Kč, k bytu č. , Smetanova 30, Brno, nájemce:
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 52.830,40 Kč budou
uhrazeny do 3 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.
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Termín: ihned

Hlasování: 28 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Žádost o prominutí pohledávky – Kobližná 13, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, 1. místostarostka a vedoucí bytového odboru.
JUDr. Závodský navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 29.129,- Kč, tzn.
14.564,50 Kč, k bytu č.
Kobližná 13, Brno, vůči bývalé nájemkyni:
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 14.564,50 Kč budou uhrazeny do
6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez
možnosti uzavření dohody o splátkách s tím, že vůči
se tímto
usnesením poplatek z prodlení nepromíjí a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 4 pro, 6 proti, 18 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 309.12. Žádost o prominutí pohledávky – Kobližná 13, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 29.129,Kč, tzn. 14.564,50 Kč, k bytu č. Kobližná 13, Brno, bývalý nájemce:
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 14.564,50 Kč budou uhrazeny do 6 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: 26 pro, 0 proti, 10 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 – Žádost o prominutí pohledávky – Křenová 6, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 34.729,- Kč, tzn.
17.364,50 Kč a úroků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 641,- Kč, tzn. 320,50 Kč, k bytu
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č. Křenová 6, Brno, nájemce:
za podmínky, že bude dluh 34.729,- Kč
a 641,- Kč nájemkyni písemně řádně uznán a že zbývající poplatky z prodlení ve výši
17.364,50 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 320,50 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez
možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 16 pro, 1 proti, 6 se zdržel, 20 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 309.13. Žádost o prominutí pohledávky – Křenová 6, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 34.729,Kč, tzn. 17.364,50 Kč a úroků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 641,- Kč, tzn.
320,50 Kč, k bytu č.
Křenová 6, Brno, nájemce:
za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 17.364,50 Kč a zbývající úroky z
prodlení ve výši 320,50 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření
dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 27 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 – Žádost o prominutí pohledávky – Beethovenova 3, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 295.032,- Kč, tzn.
147.516,- Kč a úroků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 2.557,- Kč, tzn. 1.278,50 Kč, k
bytu č.
Beethovenova 3, Brno, vůči bývalé nájemkyni:
za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 147.516,- Kč a zbývající úroky z prodlení ve
výši 1.278,50 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí
poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách s tím, že
vůči
se poplatek a úrok z prodlení nepromíjí a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 4 pro, 6 proti, 14 se zdržel, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
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Usnesení 309.14. Žádost o prominutí pohledávky – Beethovenova 3, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 295.032,Kč, tzn. 147.516,- Kč a úroků z prodlení ve výši 50% z celkové částky 2.557,- Kč, tzn.
1.278,50 Kč, k bytu č.
Beethovenova 3, Brno, bývalí nájemci:
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
147.516,- Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 1.278,50 Kč budou uhrazeny do 12
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení
schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 25 pro, 0 proti, 15 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – Žádost o prominutí pohledávky a uzavření dohody o splátkách – Přízova 2, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, 1. místostarostka a vedoucí bytového odboru.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout oto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
revokuje
usnesení ZMČ BS č. 309.16 ze dne 29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z prodlení a
úroků z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč – byt č.
Přízova 2, Brno,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 79.517,- Kč, tzn.
11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 3.208,- Kč, tzn. 481,20 Kč, k
bytu č.
Přízova 2, Brno, uživatelé:
za
podmínky, že bude dluh nájemci písemně řádně uznán a že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 67.589,40 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 2.726,80 Kč budou uhrazeny do 12
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno,
bez možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 19 pro, 4 proti, 5 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 309.15. Žádost o prominutí pohledávky a uzavření dohody o splátkách
- Přízova 2, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
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revokuje
usnesení ZMČ BS č. 309.16 ze dne 29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z
prodlení a úroků z prodlení v celkové výši 82.812,- Kč – byt č. Přízova 2, Brno,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 79.517,Kč, tzn. 11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky 3.208,- Kč,
tzn. 481,20 Kč, k bytu č. Přízova 2, Brno, uživatelé:
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 67.589,40 Kč a
zbývající úroky z prodlení ve výši 2.726,80 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez
možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 27 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 – Hovory s občany
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 17:00 hod.
V rámci tohoto bodu vystoupil občan z řad veřejnosti.
K bodu 19 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.16. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 9. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, JUDr. Závodský, Mgr. Šťástka.
Usnesení 309.17. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
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ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 9. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Hlasování: 18 pro, 1 proti, 13 se zdržel, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 nebylo přijato.
K bodu 21 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.18. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 – Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 850, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.19. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 850, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objekt bydlení č.p. 598) na
pozemku p.č. 850 o vým. 105 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
ze
dne 25.9.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
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K bodu 23 – Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/39, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 309.20. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/39, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatka č.e. 154) na pozemku
p.č. 1885/39 o vým. 16 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
ze dne
23.9.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
do majetku města a
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 – Dotazy, podněty a připomínky
Mgr. Šťástka se vyjádřil k nezařazenému bodu, který navrhoval na začátku, týkající se
projednání pravidel pro provozování tržiště na Zelném trhu. Vyjádřil se k podobě trhů v
letošním roce, kdy, dle jeho slov, letošní sezóna Zelňáku dopadla velmi špatně, nevládl tam
duch a atmosféra, na kterou byli všichni zvyklí. Dále sdělil, že příčiny spatřují v nesmyslném
rozhodnutí současného vedení, především 3. místostarostky, která má tyto věci v gesci, kdy
byla vyloučena velká část prodejců a tedy i sortimentu ze Zelného trhu. Nesouhlasí s
argumentem, že vedení jde o preferenci drobných pěstitelů a kvalitního zboží a že všichni
ostatní musí být vyloučeni. Sdělil, že jsou samozřejmě také pro podporu drobných pěstitelů,
ale zároveň si myslí, že uchazeči, kteří nejsou dlužnící vůči městu Brnu, by neměli být
diskriminováni např. pro to, co prodávají. Vyjádřil názor, že jim jde o to, aby Zelný trh i do
budoucna byl místem, kam lidé budou chodit. Dále sdělil, že jim jde o to, aby v příštím roce
byla kapacita Zelného thu využita ze 100%. Navrhuje, aby radnice umožnila více trhovcům
nabídnout své zboží na Zelném trhu a aby kritéria, která byla stanovena, padla a byla
stanovena kritéria nová, která by byla projednána v ZMČ BS. Požaduje, aby 3. místostarostka
na příštím ZMČ BS představila pravidla fungování na Zelném trhu v příštím roce, včetně
kritérií, jakým způsbobem budou vybíráni prodejci, tak, aby to mohlo být projednáno a
nevzbuzovalo to pochybnosti jako letos.
Dále Mgr. Šťástka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
výrazný pokles návštěvnosti a atraktivity tržiště na Zelném trhu v Brně, jednoho ze symbolů
města Brna s několikasetletou tradicí, v letošním roce,
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schvaluje
záměr zrušení omezujících podmínek pro výběr prodejců pro rok 2016 za účelem obsazení co
nejvíce prodejních míst, rozšíření nabízeného sortimentu, zvýšení návštěvnosti trhu a
respektování jeho tradice, a současně požaduje dbát na kvalitu nabízeného zboží a podporu
drobných pěstitelů prostřednictvím průběžné kontroly ze strany městské části, respektive
správy trhu, nad dodržováním příslušných předpisů a pravidel prodeje,
ukládá
3. místostarostce Mgr. Jasně Flamikové předložit návrh pravidel pro fungování tržiště a
kritérií pro výběr prodejců pro rok 2016 na nejbližším zasedání ZMČ BS, za účelem jejich
veřejného projednání a schválení.
Mgr. Flamiková reagovala na slova zastupitele Šťástky, sdělila, že se samozřejmě o Zelný trh
zajímají a aby všem dokázala, co se dá koupit na Zelném trhu, tak občerstvení na dnešním
ZMČ BS, které všichni zastupitelé mohli vidět, je dle jejích slov z Itálie, Slovenska, jižní
Moravy a všichni měli možnost ochutnat hrozny a porovnat mezi jižní Moravou a Itálií. K
vyloučení prodejců na Zelném trhu sdělila, že byli vyloučeni pouze ti trhovci, kteří měli v
minulosti problém s Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí a to z důvodu, že klamali
spotřebitele nebo měli jiné závažné přestupky. Vyvrátila tvrzení, že se na Zelňáku prodávají
jen místní produkty, pro místní produkty je trh určený, ale prodávají se tam také produkty z
dovozu. K neobsazenosti Zelného trhu sdělila, že vidí, že není Zelný trh obsazený tak, jako v
minulosti a že se domnívá, že je to optickým rozmístěním stánků. Z ekonomického odboru si
nechala vytáhnout čísla výnosů poplatků za užívání veřejného prostranství a za rok 2013 od
června do září to bylo 775.091,- Kč, v roce 2015 za stejnou dobu jen za Zelný trh to bylo
906.920,- Kč. Vyjádřila se i k sortimentu prodávaného zboží a to, že je třeba brát na vědomí i
vliv počasí, např. letos bylo sucho, a tak nemůžeme čekat, že prodejci budou mít plný
sortiment tak, jako v minulých letech. Na závěr řekla, že letošní rok pro Zelný trh nebyl
šťastný, trh se otevíral na začátku června v průběhu sezóny a v létě se k tomu začala
opravovat kašna, která tomu také moc neprospívá. Mgr. Flamiková doufá, že příští rok bude
jiný, protože si to Zelný trh opravdu zaslouží.
Mgr. Řepa vznáší interpelace: 1) Vážení členové rady, žádám informaci, v jakém časovém
horizontu bude spuštěn systém parkovacích zón pro občany MČ Brno-střed a jaké investiční
náklady si tato opatření vyžádají například s ohledem na změny dopravních značení a ve
vyznačení předmětných zón? Prosí o písemnou odpověď.
2) Vážení členové rady, žádám informaci týkající se rozhodnutí rady z jednání dne 19.10.2015
v usnesení 141.02. o „Stanovení příspěvku na ošacení pro zaměstnance úřadu, kteří stabilně
vykonávají občanské obřady“. V jaké frekvenci a výši byl stanoven příspěvek pro tyto
zaměstnance? Mám dojem, že tito zaměstnanci nad rámec své řádné pracovní doby
vykonávají pro naši městskou část velmi záslužnou práci, která je spojena i s nezanedbatelnou
dávkou stresu a především se schopností profesionálního vystupování před lidmi. Byl bych
proto rád, kdyby se to na jejich příspěvcích projevilo. Prosí o písemnou odpověď.
Dále vznáší glosu, lituje, že zde není pan radní Hollan, jelikož se ho chtěl zeptat, co měl na
základní a střední škole za známku z dějepisu. Mgr. Řepa odmítá, aby Bc. Hollan paušalizoval
a falšoval dějiny ČR. Mgr. Řepa tak reagoval na výrok radního Matěje Hollana v médiích a v
tomto ohledu ho přirovnal k Miloši Zemanovi, který si taktéž vybírá střípky mozaiky a pak je
chybně interpretuje.
Mgr. Oplatek upozornil předsedajícího na opakované přetahování časových limitů. Pan
starosta poděkoval za upozornění a vyzval zastupitele, aby dodržovali časové limity dle
jednacího řádu.
Ing. Straka se vyjádřil k Zelném trhu a ke slovům 3. místostarostky Flamikové, označil je za
snůšku výmluv a planých slibů. Vyjádřil názor, že Zelný trh je liduprázdný, probíhá tam
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nákladná rekonstrukce a tradice, která na Zelném trhu byla po staletí, nepřežívá Žít Brno a
Stranu zelených. Opakovaně vyzývá, aby se už konečně se Zelným trhem něco dělalo.
Vyjádřil názor, aby se Mgr. Flamiková nevymlouvala na to, že nebyla úroda a dále vyvrátil
její slova, že byli vyřazeni špatní prodejci. Naopak tvrdí, že byli diskriminovaní prodejci,
kteří prodávají sortiment z dovozu. Ing. Straka řekl, ať se na Zelném trhu nechají i trhovci,
kteří prodávají sortiment z dovozu spolu s pěstiteli, ale hlavně, aby byl Zelný trh plný. Dále se
vyjádřil i k objevujícím se zprávám, že se zruší trhy na Moravském náměstí. Sdělil, že si lidé
na tyto trhy zvykli a doporučuje trhy na Moravském náměstí ponechat.
Mgr Šťástka se též domnívá, že není nutné rušit trhy na Moravském náměstí. Vyjádřil se k
prodejcům, kteří byli vpuštěni na Zelný trh a k prodejcům, kteří tam vpuštěni nebyli, i když s
nimi žádné problémy nebyly, jak tvrdí ÚMČ BS. Požaduje jednoznačné vyjádření po Mgr.
Flamikové, zda je ochotná pravidla a kritéria pro příští rok předložit na příštím zasedání ZMČ
BS tak, aby se o tom mohli pobavit zastupitelé, ale i prodejci a veřejnost se dozvěděla, co se
na příští rok plánuje, anebo ať Mgr. Flamiková řekne, že to má v kompetenci rada, tak co
bychom se tady o tom bavili a řešili to.
Mgr. Flamiková odpověděla Mgr. Řepovi na interpelaci, týkající se zavedení rezidentního
parkování. Sdělila, že je schválený harmonogram a na jaře 2017 by měly začít být vyznačeny
první zóny v MČ Brno-střed a začít platit a v průběhu roku 2017 by mělo být Brno-střed
rezidentním parkováním pokryté. Co se týká nákladů, projekt je hrazen z magistrátu a MČ
Brno-střed to bude stát nějaké peníze jen na projednávání s veřejností a informovanosti
veřejnosti. Dále reagovala na vystoupení Ing. Straky, sdělila, že si není vědoma, že by někdy
tvrdila, že je vše v pořádku. Rozmístění stánků bylo nastaveno tak, že byly stánky daleko od
sebe a že někteří prodejci, kteří dostali místo, tam nestojí. Vyjádřila se i k požadavku
zastupitele Šťástky, sdělila, že neví, zda se pravidla a ktritéria stihnou nachystat na příští
zasedání ZMČ BS, jelikož je potřeba změnit celý systém administrace. Slíbila, že na příštím
zasedání může předložit informativní bod, jak to v této záležitosti vypadá, ale schvalování je
dle Mgr. Flamikové v komeptenci RMČ BS a je to tak v pořádku.
Zastupitel Hráček sdělil, že souhlasí se slovy Mgr. Šťástky a dále se vyjádřil k obsazenosti
trhovců na Zelném trhu a k vyřazení některých prodejců.
Zastupitel Zechmeister se též vyjádřil k problematice Zelného trhu. Sdělil, že si pamatuje, jak
se o tomto diskutovalo na ZMČ BS asi před půl rokem, kdy se řešila kritéria zemědělec versus
překupník. Byl by rád, aby trhy probíhaly každý den a nejen v sobotu. Sdělil, že problém vidí
právě v kritériích, proto by byl rád, kdyby se začala projednávat kritéria nová bez jakýchkoliv
regulací. Přimlouvá se za to, aby transparentně padl záměr, co s Moravským náměstím,
jelikož je to veřejnosti skryto, tak, aby tedy všichni věděli, co mohou očekávat.
Mgr. Šťástka reagoval na odpověď Mgr. Flamikové na jeho dotaz. Sdělil, že by bylo vhodné,
aby to projednalo ZMČ BS, jelikož to budou chtít řešit a pak to klidně v nějaké finální verzi
může schválit RMČ BS. Dále poprosil pana starostu, aby dal hlasovat o jeho návrhu usnesení,
aby se na to nezapomnělo.
Pan starosta poděkoval za připomenutí a dal o návrhu Mgr. Šťástky hlasovat.:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
bere na vědomí
výrazný pokles návštěvnosti a atraktivity tržiště na Zelném trhu v Brně, jednoho ze symbolů
města Brna s několikasetletou tradicí, v letošním roce,
schvaluje
záměr zrušení omezujících podmínek pro výběr prodejců pro rok 2016 za účelem obsazení co
nejvíce prodejních míst, rozšíření nabízeného sortimentu, zvýšení návštěvnosti trhu a
respektování jeho tradice, a současně požaduje dbát na kvalitu nabízeného zboží a podporu
drobných pěstitelů prostřednictvím průběžné kontroly ze strany městské části, respektive
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správy trhu, nad dodržováním příslušných předpisů a pravidel prodeje,
ukládá
3. místostarostce Mgr. Jasně Flamikové předložit návrh pravidel pro fungování tržiště a
kritérií pro výběr prodejců pro rok 2016 na nejbližším zasedání ZMČ BS, za účelem jejich
veřejného projednání a schválení.
Hlasování: 16 pro, 3 proti, 8 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Ing. Straka se vyjádřil k výsledku hlasování navrženého usnesení. Sdělil, že to je krásná
ukázka otevřené transparentní radnice, jakou se současné vedení rádo nazývá. Vyjádřil se i k
odpovědi Mgr. Flamikové a navrhuje, aby se se situací trhovců na Zelném trhu něco dělalo,
aby se Mgr. Flamiková k tomu postavila čelem a přijala zodpovědnost a aby byla předložena
nová pravidla bez přeregulace na příští rok. Navrhuje, aby byl trh na Moravském náměstí
zatím ponechán a vyjádřil názor, že by se nerad dožil toho, že by byl zrušen trh jak na
Moravském náměstí, tak na Zelném trhu.
Mgr. Flamiková požádala všechny ty, kteří mluví o regulaci trhovců na Zelném trhu, aby
předložili, na základě čeho hovoří o regulaci trhovců, kteří prodávají zboží z dovozu.
Vyjádřila se k regulaci a k losování trhovců. K opatření a přijetí zodpovědnosti sdělila, že se
podařilo najít systém, který operativně umožní místa přidělovat, přerozdělovat místa, která se
uvolní a reagovat na to, co se tam děje. Dále Mgr. Flamiková sdělila, že aby ÚMČ BS mělo
na tuto problematiku adekvátní reakci, dává se do Zpravodaje MČ Brno-střed anketa a bude
se dělat anketa i přímo na Zelném trhu mezi lidmi, kteří tam nakupují, aby se vědělo, co je pro
lidi prioritní, za čím tam chodí a co nakupují.
Mgr. Ručka se vyjádřil k probíhající diskuzi, týkající se Zelného trhu. Sdělil, že to je diskuze,
která nikam nevede. Vyjádřil se k sortimentu zboží a vyjádřil názor, že máme zrekonstruovaný
Zelný trh a tak je samozřejmé, že se zavádí novinky a tak i sortiment je jiný.
JUDr. Závodský se vyjádřil ke slovům zastupitele Straky k prodávanému sortimentu na
Zelném trhu a sdělil, že postrádá nějaký nový konkrétní návrh.
Ing. Straka reagoval na zastupitele Závodského a následně na slova Mgr. Flamikové, která
vyzvala k předložení argumentů k regulaci trhovců na Zelném trhu. Zastupitel Straka znovu
navrhuje veřejné projednání této problematiky na zastupitelstvu za účasti veřejnosti a
ponechání Moravského náměstí.
ZMČ BS na svém 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Mgr. Řepa se vyjádřil k Zelnému trhu, sdělil, že dojem současného náměstí je jiný a navrhuje,
že pokud do budoucna na Zelném trhu nebude dost trhovců, ať už budou nabízet cokoliv, aby
se pravidla změnila.
Mgr. Flamiková poděkovala zastupiteli Řepovi za konstruktivní přístup. Vyjádřila se k
rozmístění obchodníků na Zelném trhu a to, že v jedné části jsou zemědělci a v jedné části
obchodníci. Vyjádřila se i k projednání pravidlel.
Mgr. Šťástka se dotázal na probíhající zveřejněný záměr pronájmu kavárny/občerstvení na
bazénu na Kraví hoře. Dotazuje se 1. místostarostky, na uplynulou sezónu týkající se
venkovního občerstvení, jak se tento záměr na zlepšení služeb a dobrého jídla a pití na Kraví
hoře osvědčil, zda byla spokojenost s průběhem nájemního vztahu a zda byly splněny
podmínky toho vztahu.
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Ing. Straka se vyjádřil ke směrnici o zadávání veřejných zakázek SNMČ BS, p.o. Sdělil, že
směrnice p.o. neprošla žádnými komisemi a jen se na radě odmávla. Dotazuje se starosty, proč
takový důležitý dokument, který dává obrovské pravomoce, proč to nebylo předloženo k
diskuzi do komisí a zastupitelstvu.
Pan starosta odpověděl, že se zastupitelem Strakou nesouhlasí a že tato směrnice vychází ze
směrnice, která platí pro úřad a že v rámci RMČ BS se domnívají, že je výhodou mít
směrnici, která platí pro příspěvkové organizace, aby nebyly příspěvkové organizace
zatěžovány případnými změnami ve směrnici pro úřad. Pan starosta rovněž vyvrátil tvrzení,
že by tato směrnice dávala velké pravomoce, právě naopak svazuje a vše je soutěženo přes
EZAK. Pan starosta dále předal slovo tajemníkovi ÚMČ BS, který to stručně okomentoval
tím, že nabyl dojmu, že směrnice, která je navržena pro úřad, by se měla vztahovat jen na
úřad. Po analýze zřizovacích listin p.o. bylo dospěno k názoru, že zveřejňování veřejných
zakázek by mělo být upraveno vnitřní normou, která je aktem ředitelů těchto organizací a z
toho důvodu byly návrhy směrnic v RMČ BS projednány na vědomí s tím, že bylo
doporučeno ředitelům těchto p.o. přijetí.
Zastupitel Hráček informoval, že bod Odvolání Bc. Matěje Hollana z funkce radního MČ BS,
který navrhoval na zařazení na program dnešního jednání, tedy nechá na příští ZMČ BS,
jelikož Bc. Hollan dnes není přítomen a dále se vyjádřil k výroku Bc. Matěje Hollana v
médiích. A dále navrhuje za klub KSČM přijmout toto usnesení, které zároveň požaduje, aby
bylo bráno i jako interpelace:
ZMČ BS na svém 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
pověřuje
RMČ BS v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčlenit prostředky ve výši 270 tis. Kč na stravování
sociálně slabých dětí ve školních jídelnách, které nemají prostředky na toto stravování.
Odůvodnění: Tyto děti nemohou za to, že žijí v horších sociálních podmínkách. I ony potřebují
zdravě jíst, neboť jejich další vývoj je přímo závislý na zdravé výživě. Ony samotné nemohou
tento stav ovlivnit a tudíž potřebují pomoc. Kdo jiný by měl pomoci než MČ Brno-střed, na
jejímž území dostávají základní vzdělání a žijí zde. Ve výpočtu je zahrnuto zhruba 500
dětí/rok.
JUDr. Dumbrovská tento návrh podpořila, avšak postrádá důvodovou zprávu, která by
objasnila, jak klub KSČM přišel k navržené částce, dále proč a kdo toto dělá a dále postrádá
klíč, jakým způsobem budou tyto prostředky realizovány těm jednotlivým sociálně slabým
dětem. Z tohoto důvodu navrhuje, aby toto nebylo bráno jako interpelace, ale pouze jako
návrh, o kterém se bude hlasovat. Zároveň 1. místostarostka prosí, aby byla vynechána ta
navržená částka.
Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu JUDr. Dumbrovské a dotázal se zastupitele Hráčka,
zda s tímto souhlasí. Zastupitel Hráček sdělil, že souhlasí a ztotožňuje se s tím.
Usnesení 309.21. Příspěvek na stravování sociálně slabých dětí
ZMČ BS na svém 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
pověřuje
RMČ BS v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčlenit prostředky na stravování sociálně
slabých dětí ve školních jídelnách, které nemají prostředky na toto stravování.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 8 nehlasoval
Návrh byl přijat.

19

Zastupitel Kalousek reagoval na dotaz Mgr. Šťástky, týkající se spokojenosti provozu bufetu
na bazénu na Kraví hoře. Sdělil, že jako iniciátor požadované změny v kvalitě nabízeného
jídla a pití se tam byl několikrát podívat a může zhodnotit, že tento záměr splnil účel. Zároveň
vyvrátil pochyby některých kolegů, že už nebude možné, dát si běžné pokrmy jako třeba
klobásky a smažené sýry. I tyto pokrmy je možno si dát. Co se týká vybíraného nájmu bufetu,
tak byl nejvyšší za celou historii toho bufetu. Na závěr odpověděl, že tedy byla spokojenost.
Ing. Straka se vrátil ke směrnici o zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací.
Sdělil, že to jde úplně mimo režim samosprávy, nedostane se to do komisí a je to pouze ping
pong mezi ředitelem SNMČ BS, p.o. a OISBD. Tuto směrnici považuje za nedodělanou,
neprošla komisemi ani zastupitelstvem a znovu se dotazuje, proč tato směrnice nebyla
předložena komisím, aspoň tedy do KLO a KSBD.
Zastupitel Kvapil se zastal Bc. Hollana, který se za svůj výrok veřejně omluvil a dále sdělil,
že zastupitel Hráček by se měl omluvit Bc. Hollanovi.
Zastupitel Bartík se též zastal Bc. Hollana a přečetl omluvu, kterou Bc. Hollan napsal.
Mgr. Šťástka se též vyjádřil ke směrnici o zadávání veřejných zakázek a navrhuje přijmout
toto usnesnení:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS, předkládat na každé zasedání ZMČ BS informativní zprávu o zadávání
veřejných zakázek za uplynulé období, jejíž součástí bude přehled vystavených objednávek a
faktur v návaznosti na čl. 2.1.3 a 2.2.3 schválené směrnice o zadávání VZ a uzavřených smluv
dle čl. 2.3.3., 2.4.4 a čl. 3 a 4 uvedené směrnice s tím, že součástí přehledu bude označení
předmětu zakázky (včetně termínu a místa plnění), dodavatele, ceny, data vystavení
objednávky či faktury, data úhrady, celková výše všech zakázek a uhrazených částek za dané
období,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS uvedené přehledy zároveň pravidelně zveřejňovat na webových
stránkách MČ Brno-střed.
Tajemník ÚMČ BS reagoval na připomínky ke směrnici o zadávání veřejných zakázek. Sdělil,
že SNMČ BS, p.o. nemůže plnit funkci zadavatele zakázek nad 100.000,- Kč, tak to je
svěřeno RMČ BS s tím, že tuto kompetenci administrativně vykonává OISBD a ten postupuje
v souladu se směrnicí, která je pro úřad. Dále se vyjádřil k návrhu zastupitele Šťástky a k
předkládání informativních přehledů. Pan tajemník sdělil, že přehledy budou k dispozici a že
se nebrání tyto přehledy zveřejňovat. Sdělil, že si ověří, jakým způsobem a kde tyto přehledy
zveřejňovat a zastupitele o tom bude písemně informovat.
Pan starosta nechal o návrhu zastupitele Šťástky hlasovat:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 21.10.2015,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS, předkládat na každé zasedání ZMČ BS informativní zprávu o zadávání
veřejných zakázek za uplynulé období, jejíž součástí bude přehled vystavených objednávek a
faktur v návaznosti na čl. 2.1.3 a 2.2.3 schválené směrnice o zadávání VZ a uzavřených smluv
dle čl. 2.3.3., 2.4.4 a čl. 3 a 4 uvedené směrnice s tím, že součástí přehledu bude označení
předmětu zakázky (včetně termínu a místa plnění), dodavatele, ceny, data vystavení
objednávky či faktury, data úhrady, celková výše všech zakázek a uhrazených částek za dané
období,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS uvedené přehledy zároveň pravidelně zveřejňovat na webových
stránkách MČ Brno-střed.
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Hlasování: 13 pro, 1 proti, 4 se zdržel, 23 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Hráček se vyjádřil k zastupiteli Kvapilovi a to ve smyslu, že se nemá za co
omlouvat a k zastupiteli Bartíkovi, že to, co přečetl, není podle zastupitele Hráčka omluva.
Zastupitel Zechmeister se dotázal pana tajemníka, kdo je autorem směrnice o zadávání
veřejných zakázek p.o. a zda se bude do budoucna dělat pro každou příspěvkovou organizaci
vlastní směrnice o zadávání veřejných zakázek, nebo jak toto bude řešeno. A dále by přivítal,
kdyby se přehledy o zadávání veřejných zakázek předkládaly zastupitelstvu.
Mgr. Šťástka se dotazuje zastupitele Kalouska, zda nájemní vztah, týkající se bufetu na
bazénu na Kraví hoře, proběhl v pořádku a zda jsou z jeho strany uhrazeny všechny částky,
které na základě tohoto vztahu byly sjednány.
Tajemník ÚMČ BS reagoval na vznesené dotazy, týkající se veřejných zakázek a zveřejňování
přehledů. Na dotaz, kdo je autorem těchto směrnic, pan tajemník odpověděl, že za autory
můžou být považováni ředitelé příspěvkových organizací.
1. místostarostka Dumbrovská odpovědi pana tajemníka doplnila a to tak, že odpověděla na
dotaz zastupitele Zechmeistera ve smyslu, že co se týká školských zařízení, nebude mít žádná
příspěvková organizace svou vlastní směrnici o zadávání veřejných zakázek a toto vyšlo z
návrhu tak, jak bylo projednáváno v jednotlivých komisích.
Zastupitel Kalousek sdělil, že na dotaz zastupitele Šťástky bude odpovězeno písemně.
Mgr. Šťástka reagoval na odpověď zastupitele Kalouska k bufetu na bazénu na Kraví hoře.
Dle informací zastupitele Šťástky, nájemce tohoto bufetu po skončení sezóny utekl s několika
set tisícovým dluhem. Zastupitel Kalousek odpověděl, že tuto informaci zjistí a dá na vědomí
zastupiteli Šťástkovi.
Mgr. Šťástka se dotázal, zda je zde někdo, kdo má přehled o tom, co se děje na Kraví hoře a
kdo by mu mohl na jeho dotaz odpovědět.
Mgr. Ručka na toto reagoval a sdělil, že netuší, jak to s tímto nájemcem bufetu dopadlo, ale co
se týká výběru tohoto nájemce, tak byl vybrán dle standartního postupu, splňoval všechny
parametry a nebyl důvod pochybovat o jeho kvalitách.
Mgr. Šťástka se pozastavil nad tím, že zde není nikdo, kdo by mohl informaci ohledně
nájemce bufetu potvrdit, či vyvrátit. A dále vznáší interpelace, na které požaduje odpověď
podle zákona 106: Na základě jakých skutečností byl ukončen pracovní poměr s dlouholetou
ředitelkou MŠ Soukenická 8? Jednal kdokoli z představitelů samosprávy MČ BS s ředitelkou
o přijetí svého dítěte do uvedené MŠ? Bylo ukončení pracovního poměru uskutečněno na
základě takového jednání, respektive nevyhovění požadavku na přijetí dítěte člena
samosprávy do uvedené MŠ? Proč nebyl Radou MČ BS na zasedání dne 15.6.2015 vysloven
souhlas s jmenováním
ředitelkou MŠ Soukenická 8, když tato byla
doporučena konkurzní komisí ustanovené Radou města Brna jako v pořadí 2 vhodná
uchazečka v návaznosti na skutečnost, že uchazečka v prvním pořadí byla vybrána pro místo
ředitelky MŠ Pšeník, jako vítěz konkurzního řízení? Proč RMČ BS nerespektovala
doporučení Odboru školství ÚMČ BS jmenovat
ředitelkou MŠ
Soukenická a přijala usnesení požadující nové konkurzní řízení? Pan starosta odpověděl, že
důvodem ukončení pracovního poměru byla rezignace, co se týká jednání s paní ředitelkou,
tak v kontaktu s ní byl pan starosta, když žádal o přijetí svého syna do tohoto ústavu a dále
sdělil, že souvislost mezi tím, že žádal o přijetí syna, podáním přihlášky a tím, že paní
ředitelka dala výpověď, nevidí. Na závěr sdělil, že je možné na serveru iDNES.cz dohledat
článek, zabývající se tímto problémem, kde je paní ředitelka i pan starosta citován. Dále pan
starosta sdělil, že na zbytek dotazů bude odpovězeno písemně.
Zastupitel Zechmeister žádá, aby v zápisech z RMČ BS, kde se odkazuje na přílohu, aby tato
příloha byla součástí zápisu, který je pak zastupitelům rozesílán. Pan starosta poprosil
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tajemníka ÚMČ BS o prověření, zda je toto technicky možné či není.
Mgr. Šťástka reagoval na odpovědi pana starosty. Vyjádřil se, že je zvláštní, že pan starosta
řešil přijetí svého syna do školky s paní ředitelkou, když MČ BS zavedla účast na
elektronické podpoře zápisu do MŠ a tudíž není zcela možné jednat o přijetí svého potomka
do MŠ s paní ředitelkou. A dále sdělil, že registruje, že po tom, co tato jednání byla vedena,
tak paní ředitelka dává rezignaci. Pan starosta objasnil zastupiteli Šťástkovi, jak fungují
elektronické zápisy do MŠ. Sdělil, že celé jednání trvalo 4 minuty, kde si vyslechl, proč není
možné přijmout jeho přihlášku a to proto, že MŠ má celé zástupy 5 letých dětí, toto jednání
probíhalo zcela standartně a byli zde přítomni i další lidé, kteří si tam vyzvedávali své děti a
také odevzdávali přihlášky.
Mgr. Šťástka na to reagoval, že pouze hledá důvody rezignace paní ředitelky a nejmenování.
Požaduje, aby součástí zápisu dnešního ZMČ BS byly i odpovědi a dále požaduje, aby vedení
zajistilo, co na MMB již funguje a to, aby všem členům ZMČ BS bylo elektronicky rozesíláno
svolání a program nejbližší RMČ BS. Pan starosta odpověděl, že co se týká odpovědí
zachycených zápise, tak tento pokyn dal již před časem OPO, takže v zápise z dnešního
jednání budou odpovědi zachyceny a co se týká zasílání svolání a programu RMČ BS,
poprosil pana tajemníka o prověření.
Ing. Straka upozornil na nesoulad svolávačky s programem RMČ BS. Sdělil, že je to
netransparentní a že o stažení bodů by se mělo hlasovat. Pan starosta odpověděl ve smyslu, že
odmítá, že by RMČ BS postupovala v rozporu s jednacím řádem.
Zastupitel Bartík pozval zastupitele na vzdělávací seminář Odpovědný zastupitel, poprosil ty,
kteří mají o tento seminář zájem, nechť přihlášky odevzdají na sekretariát tajemníka Ing.
Kubové.
Mgr. Šťástka poděkoval za pozvání na seminář Odpovědný zastupitel a doporučil zastupiteli
Bartíkovi, aby se tohoto semináře sám zúčastnil.
K bodu 25 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 19 .43 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: M. Landa a JUDr. Dumbrovská
Zapsala: M. Válková
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