Dominikánská 2, 601 69 Brno

INTERPELACE
ZASTUPITELŮ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
VZNESENÉ NA
6. ZASEDÁNÍ ZMČ BS
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Mgr. Šťástka se vrátil ke svému předchozímu dotazu na pana starostu. Sdělil, že v rámci
jednoho z výběrového řízení, konkrétně na Hrnčířské 37, 39 a 41 bylo osloveno 9 dodavatelů,
z toho jedním z oslovených dodavatelů bylo CGM Morava s.r.o., se sídlem v Praze 4 Krč, kde
jednatelem je fyzická osoba, ale společníkem, neboli majitelem společnosti, je Farcito
management limited, se sídlem Kyperská republika. Dotazuje se, zda se pan starosta domnívá,
je-li vhodné, aby orgán veřejné správy, v rámci veřejných zakázek a výběrového řízení,
oslovoval firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Zda-li je to vhodné a co a koho vedlo,
aby taková firma oslovena byla. Prosí o písemnou odpověď
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0064128/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/12
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 16. 07. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání ZMČ BS konaném
dne 24. 6. 2015, týkající se výběru oslovených firem v rámci veřejných zakázek:
Domnívám se, že není vhodné, aby orgán veřejné správy, v rámci veřejných zakázek a
výběrového řízení, oslovoval firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou.
K dalšímu dotazu zasílám stanovisko OISBD:
Průzkum trhu byl proveden OISBD ve spolupráci s panem místostarostou Švachulou, o
provedeném průzkumu byl vyhotoven zápis. Protokol potvrdil pan místostarosta J. Švachula a
za OISBD byl potvrzen panem Pacalem. Firmy jsou vybírány na základě předchozích
referencí.
Společnost CGM Morava měla např. reference z oprav našeho bytového domu Bratislavská
39, v rámci programu IPRM. Zakázka byla zadávána z úrovně MMB.
Při provádění průzkumu trhu nebylo předmětem průzkumu zjišťování struktury vlastníků
oslovovaných firem. Zjišťuje se, jestli firma má platné oprávnění k provádění poptávané
činnosti a dále zda není v insolvenci nebo nemá např. pozastavenou živnost apod.
Stávající směrnice pro zadávání veřejných zakázek ani české zákony nijak neupravují, že by
nebylo možné oslovit firmu, která má určitou strukturu vlastníků.
S pozdravem

Martin Landa
Starosta
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
1. Jaká je momentální situace v oblasti zápisů do MŠ na území MČ Brno-střed? Jaký je
stav přijatých a zapsaných dětí? Jak vysoká je úspěšnost v přijetí dětí z MČ Brnostřed?
2. Jaké budou další nejbližší systémové kroky RMČ BS v oblasti školství pro zajištění
dostatečné kapacity škol a školek pro školní rok 2016/2017 a roky následující?
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0061909/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0061903/2
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 13. 7. 2015
Vážený pan
Zechmeister Jindřich
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání ZMČ BS konaném
dne 24. 6. 2015.
1. „Jaká je momentální situace v oblasti zápisů do MŠ na území MČ Brno-střed? Jaký je
stav přijatých a zapsaných dětí? Jak vysoká je úspěšnost v přijetí dětí z MČ Brnostřed?“
Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016 proběhl poprvé v rámci elektronické
podpory přijímání do mateřských škol ve městě Brně. Systém se ukázal jako velmi funkční.
Všechna správní rozhodnutí vydaná řediteli mateřských škol byla z formálního i věcného
hlediska správná a odvolací orgán v nich neshledal žádná pochybení.
V systému bylo vypsáno 423 volných míst a přijato na jednotlivé školy bylo 394 dětí. Volná
místa jsou postupně obsazována. Celkem je ve druhém kole postupně obsazováno zhruba 160
míst, ale toto číslo není konečné a může se ještě měnit podle toho, jak se rodiče nakonec
rozhodnout své dítě umístit či neumístit. Celý proces je stále živý a o reálných číslech bude
možné hovořit až kolem 15. září.
Letos, stejně jako loni, situaci velmi komplikovala mnohočetnost podaných přihlášek. Systém
elektronické podpory používá nástroj „zpětvzetí“, který pomohl v prvním kole přijímacího
řízení získat od rodičů zhruba 610 zpětvzetí a uvolnit tak místo pro další uchazeče. Bohužel,
ne všichni rodiče na toto reagovali. Neexistuje zde právní rámec, jak přimět uchazeče, aby tak
učinili.
Velký přetlak opět zaznamenaly mateřské školy v nejužším centru. Například Mateřská škola
POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9A, p.o. obdržela dokonce 226 přihlášek a přijmout
mohla jen 24, zpětvzetí zde bylo 68. Toto číslo potom v rámci celého systému velmi zkreslí
počty nepřijatých dětí. Naopak mateřské školy na okrajích městské částí již v prvním kole
přijímaly dvouleté děti, děti z jiných městských částí a mimobrněnské.
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2. „Jaké budou další nejbližší systémové kroky RMČ BS v oblasti školství pro zajištění
dostatečné kapacity škol a školek pro školní rok 2016/2017 a roky následující?“
Kapacita na základních školách i mateřských školách je dostačující. Přesto bude zajištěna
jedna třída mateřské školy navíc v prostorách Biskupství brněnského na ulici Biskupská 7,
kde již dříve umístěna mateřská škola byla. Jednu třídu zde bude provozovat Mateřská škola
POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9A, p.o., kde, jak bylo zmíněno výše, je zde velký přetlak
a o kapacity v centru je obecně velký zájem. Tato třída zde bude pravděpodobně otevřena od
ledna 2016, nejpozději od září 2016.
Na základních školách bude kapacita navýšena na Základní škole, Brno, Bakalovo nábř.8,
p.o., a to o 30 žáků, od školního roku 2016/2017. Zde je dlouhodobě velký zájem o zápis do
prvních tříd.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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