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Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
„Zastupitelstvo MČ Brno-střed a Rada MČ Brno-střed v průběhu minulého roku projednali a
schválili vznik kryté městské tržnice v budově bývalého Domu potravin, Zelný trh 14-16
včetně smluvních vztahů, směřujících k využití přízemí, prvního a druhého nadzemního
podlaží zmíněné budovy. Žádám o sdělení, jaké kroky jsou nyní současným vedením městské
části uskutečňovány za účelem naplnění výše uvedeného záměru a uzavřených smluvních
vztahů. A zároveň za účelem předcházení vzniku možných škod či soudních sporů. Žádám o
informaci, jaké konkrétní opatření či jednání byly přijaty či vedeny od 7. ledna 2015 v této
věci, s jakým výsledkem a pokud ne, zda jsou taková opatření či jednání plánována a kdy
budou vedením městské části realizována.“
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0013178/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/6
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel. 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 11. 03. 2015
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 18. 2. 2015, jste vznesl
interpelaci:
„Zastupitelstvo MČ Brno-střed a Rada MČ Brno-střed v průběhu minulého roku projednali a
schválili vznik kryté městské tržnice v budově bývalého Domu potravin, Zelný trh 14-16
včetně smluvních vztahů, směřujících k využití přízemí, prvního a druhého nadzemního
podlaží zmíněné budovy. Žádám o sdělení, jaké kroky jsou nyní současným vedením městské
části uskutečňovány za účelem naplnění výše uvedeného záměru a uzavřených smluvních
vztahů. A zároveň za účelem předcházení vzniku možných škod či soudních sporů. Žádám o
informaci, jaké konkrétní opatření či jednání byly přijaty či vedeny od 7. ledna 2015 v této
věci, s jakým výsledkem a pokud ne, zda jsou taková opatření či jednání plánována a kdy
budou vedením městské části realizována.“
Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že aktuálně je uzavřena smlouva o dílo s Ing.
Palaščákem na vyhotovení studie rekonstrukce domu Zelný trh. Termín dokončení studie je
dle Smlouvy o dílo 19. 3. 2015. Studie bude předložena ke schválení samosprávným
orgánům, následně bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a
prováděcí projekt, který bude sloužit pro výběr zhotovitele.
S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
Žádá informaci týkající se „Kontejnerové“ MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015053/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/5
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015 týkající se informace „Kontejnerové“ MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
p.o.
Současné vedení radnice se seznámilo s projektovou dokumentací, týkající se projektu
"Kontejnerové" školky při MŠ a ZŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. a zabývalo se také jinými
možnými technickými řešeními, a to případně s ohledem na menší finanční náročnost
(například dřevostavby apod.) Zároveň se vedení zabývalo alternativními řešeními navýšení
kapacity MŠ v MČ Brno-střed. Již od školního roku 2015/2016 dojde k navýšení kapacity
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o.. Zvažují se další rekonstrukce a opravy, které by zajistily navýšení
kapacity při jiných MŠ zřizovaných MČ Brno-střed, například MŠ Brno, Kamenná 21, p.o.,
kde je reálné navýšení kapacity o 56, a to po rekonstrukci 1.NP.
Letos poprvé budeme mít díky elektronické podpoře zápisu do mateřských škol relevantní
údaje o počtu nepřijatých žáků a všechna další koncepční a systémová řešení mohou být
zodpovědně přijímána právě na základě analýzy opravdové potřeby a poptávky občanů Brnastřed.
Co se týče výše uvedené "Kontejnerové" školky při MŠ a ZŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o,
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stále nebyla rozhodnuta (nejedné se o
dotaci města, jak uváděno v interpelaci). Celkový rozpočet akce je přibližně i s vybavením 40
mil. Kč. V rozpočtu MČ Brno-střed, který máte v dispozici, je na tuto akci alokováno zhruba
22 mil Kč. „Jaké konkrétní kroky budou ve věci realizovány a v jakém časovém termínu, zda
tento záměr má ze strany současného vedení podporu a jak ji hodlá naplnit“ je nedílně
podmíněno právě rozhodnutím MŠMT (viz odpověď na totožnou zastupitelskou interpelaci ze
dne 10. 12. 2014).
Pouze pro úplnost uvádím, že pokud bych se „neseznámila s projektovou dokumentací na
výstavbu předmětné školky, jakož i s předpokládanými náklady na realizaci této akce a také
s podobou příslušné části schváleného rozpočtu městské části Brno-střed pro rok 2015“ již na
přelomu listopadu a prosince 2014, nemohla bych na již zmíněnou interpelaci, stejně tak na
totožné dotazy zastupitelů reagovat již 10. 12. 2014.
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Stejně tak - jakkoli nepolemizuji s přínosností záměru k 1. 9. 2015 navýšit dispozici
mateřských škol o 100 nových míst – považuji za minimálně nelogické požadavek „garance
z titulu své funkce“ za naplnění programového prohlášení zcela jiné politické reprezentace,
nad to směřovaný do jiného volebního období.
Nicméně nezbývá na tomto místě i opětovně shrnout, že již pro školní rok 2014/2015 byly
přijaty všechny tříleté děti s trvalým bydlištěm v MČ Brno-střed, jejichž rodiče zde měli o
přijetí zájem a byli ochotni flexibilně zareagovat na volná místa ve školkách (stále však v
rámci MČ Brno-střed),do kterých si původně přihlášku nepodali.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
Žádá informaci týkající se zápisu do ZŠ.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015045/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/4
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015 týkající se informace zápisu do ZŠ.
Zápis do základních škol je momentálně ve fázi probíhajícího správního řízení. Nicméně už
teď můžeme zcela jednoznačně konstatovat, že se všechny děti dostaly na své spádové
základní školy. I přes tuto skutečnost dojde od školního roku 2015/2016 k navýšení kapacity
na ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o, a to o 20 žáků a na ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. jednáme
o navýšení kapacity od školního roku 2016/2017 - momentálně jsme ve fázi shromažďování
stanovisek Krajské hygienické stanice, HZS a stavebního úřadu. Žádost o navýšení by měla
být podána v řádném termínu přes Krajský úřad Jihomoravského kraje k MŠMT, tak aby vše
bylo administrováno včas.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele JUDr. Roberta Kerndla
JUDr. Kerndl vznáší interpelaci na pana starostu, potažmo celou RMČ BS: Kdy se konečně
dočkáme jmenovitého hlasování v rámci RMČ BS?

9

Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014799/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/7
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně 17. 3. 2015
Vážený pan
JUDr. Robert Kerndl
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se zavedení jmenovitého hlasování na zasedáních Rady MČ Brno střed.
O zavedení zápisu jmenovitého hlasování na radě MČ BS uvažujeme a bude k němu
přistoupeno po projednání změny v Jednacím řádu RMČ BS.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Ing. Vojtěcha Mencla
Žádám o informaci, jaká je aktuální situace v záležitosti zavedení parkovacích zón na území
MČ BS. Zda již byla ze strany MČ BS, či příslušného uvolněného člena ZMČ BS pro oblast
dopravy, přijata dílčí opatření, vedena konkrétní jednání za účelem zavedení parkovacích zón
v roce 2015. Zda byla podoba rezidentního parkování již projednána v podrobné diskuzi s
občany. Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud ne, kdy se takové podrobné projednání s
občany plánuje a kde? Dále žádám o informaci, kdy konkrétně v letošním roce k zavedení
parkovacích zón dojde a v jakých lokalitách a za jakých finančních podmínek pro místní
obyvatele? Jakou výši zpoplatnění za rezidenční kartu budete vy a RMČ BS navrhovat?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014165/VOJM
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Brno, 16. března 2015
Vážený pane zastupiteli,
co se týče aktuální informace ohledně zavedení parkovacích zón na území MČ Brno střed, tak
jste obdržel pozvánku na prezentaci projektu „Realizace rezidenčního parkování v Brně" se
zaměřením na městskou část Brno-střed. Na tuto prezentaci jsme se rozhodli přizvat všechny
zastupitele, aby měli možnost se s materiálem seznámit a položit zpracovatelům svoje otázky.
Prezentace se uskuteční 17. března ve 14 hodin ve Společenském centru MČ Brno střed.
Se zaváděním rezidenčního parkování nás seznámí pan Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru
dopravy MMB a pan Ing. Antonín Havlíček, vedoucí útvaru dopravního inženýrství
společnosti Brněnské komunikace, a.s.
Předpokládám, že na této prezentaci se dozvíte všechny informace, které Vás v souvislosti se
zaváděním rezidenčního parkování zajímají. Připojení se do projektu Realizaci rezidenčního
parkování bude projednávat dopravní komise RMČ BS dne 17. 3. 2015 v 15,00 hod. a RMČ
BS dne 30. 3. 2015. Předpokládám, že zde budou rovněž vzneseny případné připomínky.
Předpokládám, že po zapojení se městské části do projektu bude sestaven podrobný
harmonogram, který bude rovněž - jako jednu z nutných podmínek pro zavedení tohoto
projektu - obsahovat i termíny diskusí s občany nad parametry rezidenčního parkování.
Předpokládám, že celý tento proces bude průběžně diskutován námi všemi dle postupu a
zkušeností, které se zaváděním rezidenčního parkování budeme postupně získávat.
Dobrá zpráva je, že můžeme vycházet ze zkušeností jiných měst, podrobně popsaných ve
Strategii parkování města Brna, a můžeme se z jejich chyb a zkušeností poučit.
S pozdravem

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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Dotaz zastupitele Martina Říhy
Žádám o informaci, zda MČ BS již obdržela materiál Záměr realizačního projektu ke strategii
parkování ve městě Brně, na který odkazujete ve své odpovědi na dotaz položený v souladu s
§ 82 zákona o obcích na ZMČ BS 10. 12. 2014. Pokud ano, žádám o její poskytnutí. Zároveň
žádám o sdělení, zda byly z vaší strany vzneseny jakékoliv připomínky k tomuto materiálu,
případně ke strategii parkování jako takové. Pokud ano, prosím o jejich zaslání a také žádám o
sdělení, zda jste se již nad tímto materiálem pracovně setkali a diskutovali nad jeho podobou.
Pokud ano, s jakým výsledkem a pokud ne, kdy takovou diskuzi plánujete?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014174/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0014165/3
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Martin Říha
Brno, 16. března 2015
Vážený pane zastupiteli,
co se týče aktuální informace ohledně zavedení parkovacích zón na území MČ Brno-střed, tak
jste obdržel pozvánku na prezentaci projektu „Realizace rezidenčního parkování v Brně" se
zaměřením na městskou část Brno-střed. Na tuto prezentaci jsme se rozhodli přizvat všechny
zastupitele, aby měli možnost se s materiálem seznámit. Prezentace se uskuteční 17. března ve
14 hodin ve Společenském centru radnice. Se zaváděním rezidenčního parkování nás seznámí
pan Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB a pan Ing. Antonín Havlíček,
vedoucí útvaru dopravního inženýrství společnosti Brněnské komunikace a.s.
Předpokládám, že na této prezentaci se dozvíte všechny informace, které Vás v souvislosti se
zaváděním rezidenčního parkování zajímají. Připojení se do projektu Realizaci rezidenčního
parkování bude projednávat dopravní komise RMČ BS dne 17. 3. 2015 v 15,00 hod. a RMČ
BS dne 30. 3. 2015. Předpokládám, že zde budou rovněž vzneseny případné připomínky.
Předpokládám, že po zapojení se městské části do projektu bude sestaven podrobný
harmonogram, který bude - rovněž jako jednu z nutných podmínek pro zavedení tohoto
projektu - obsahovat i termíny diskusí s občany nad parametry rezidenčního parkování.
Předpokládám, že celý tento proces bude průběžně diskutován námi všemi dle postupu a
zkušeností, které se zaváděním rezidenčního parkování budeme postupně získávat.
Dobrá zpráva je, že můžeme vycházet ze zkušeností jiných měst, podrobně popsaných ve
Strategii parkování města Brna, a můžeme se z jejich chyb a zkušeností poučit.
S pozdravem

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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Dotaz zastupitele Martina Říhy
Žádám o sdělení, zda v domě na ulici Údolní 13 v Brně a na ulici Křídlovická 5 v Brně
nedochází k porušování právních předpisů v rámci stavebního zákona, případně nejsou
vedena řízení příslušným odborem ve věci odstranění nepovolené stavby, či dodatečného
povolení takové stavby. Zároveň prosím o Váš osobní názor na problematiku dodatečného
povolování nelegálních staveb na území MČ Brno-střed, zda lze těmto problémům předcházet
a jaké by podle Vašeho názoru měl ÚMČ Brno-střed, respektive samosprávné orgány MČ
Brno-střed, zaujmout ve věci řešení nelegální výstavby, či žádosti o dodatečná povolení
nelegálních staveb, principiální stanovisko.
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
V Brně dne 26. 02. 2015
Vážený pan
Martin Říha

Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci, vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18.022015, týkající se porušování právních předpisů v rámci stavebního zákona v domě
na ulici Údolní 13 v Brně a na ulici Křídlovická 5 v Brně.
Vyjádření Odboru územního řízení a stavebního řádu – Stavebního úřadu:
Údolní 13
Kolaudačním souhlasem ze dne 27.5.2013 č.j.:130038023/SKOM/VUR/003 bylo schváleno
užívání stavby nazvané „ Rekonstrukce půdy, Údolní 13, č.p. 420, Brno – b.j. 601, 603
pozemek parc. čís. 754 a 755, k.ú. Město Brno, obec Brno,“ tomu předcházelo standardní
stavební řízení.
Rekonstrukce objektu ve dvoře – ohlášení stavebních prací ze dne 18. 9. 2012, č.j.
120067017/SKOU/STU/001.
V současné době eviduje stavební úřad žádost o stavební povolení na přestavbu objektu ve
dvorní části.
Křídlovická - Komerční dům
- dne 27. 11. 2014 byla provedena kontrolní prohlídka
- dne 08. 12. 2014 byla podána žádost o změnu stavby před dokončením ve sloučeném řízení žádost neúplná
- dne 20. 01. 2015 byla provedena kontrolní prohlídka na místě, výzva k zastavení prací na
„černé stavbě“ - 7 NP
- dne 21. 01. 2015 bylo zahájeno řízení o odstranění části stavby a zastaveno řízení o podané
žádosti společností VV Loft, s.r.o. ze dne 08. 12. 2014 o změnu ÚR a změnu stavby před
jejím dokončením (jelikož stavebník provedl práce bez povolení)
- stavebník podal ve stanovené lhůtě (do 30 dnů) žádost o dodatečné povolení
- dne 27. 02. 2015 bylo přerušeno řízení o odstranění části stavby
- v nejbližších dnech bude zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Dodatečné povolování staveb umožňuje stavební zákon tzv. dodatečným povolením stavby.
Za předpokladu, že je dodatečně povolená stavba v souladu s ÚP a má kladná všechna
vyjádření DOSS a jiných účastníků řízení, stavba bude dodatečně povolena.
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Návrh preventivních opatření - omezení „černých“ staveb
Stavební úřad ÚMČ Brno-střed předkládá návrh preventivních opatření pro zamezení
realizace nepovolených staveb a stavebních činností
1) zlepšení preventivních opatření vykonávaných SÚ:
a) důsledné vyžadování plánu kontrolních prohlídek jako součást žádostí o stavební povolení
či ohlášení provádění stavebních záměrů. Zejména vyžadovat ke kontrole tyto fáze realizace
výstavby:
1. zahájení vlastní stavební činnosti (přitom kontrola oprávnění stavebního podnikatele
k provádění prací a zda má k provádění stavby k dispozici ověřenou PD a stavební
povolení či souhlas s provedení ohlášeného stavebního záměru)
2. kontrola dokončení prací HSV – soulad s povolením stavby, kontrola parametrů
z ověřené PD, soupis odchylek a jejich posouzení na místě stavby, kontrola
stavebního deníku, možnost odsouhlasení změn rozhodnutím na stavbě s vyznačením
do stavebního deníku
3. závěrečná kontrolní prohlídka (ZKP) – kontrola všech detailů a podmínek z povolení
stavby včetně kontroly dokladů vydaných v průběhu provádění stavby a k jejímu
užívání. Posouzení odchylek a dle výsledku nepovolit případné užívání a do protokolu
ze ZKP vyzvat k odstranění nepovolených odchylek od schválené dokumentace se
současným zákazem užívání; případně provést na stavbě rozhodnutí o změně stavby
před dokončením (u přípustných drobných změn) se zápisem do stavebního deníku a
následně teprve dokončit ZKP
b) minimalizovat lhůty na zákonná opatření při zjištění nepovolené stavební činnosti:


neprodlené vypsání kontrolní prohlídky a při ní pak výzvu k zastavení prací a případné
odstranění nepovolených změn (u staveb s povolením) do protokolu – k tomu určit
přiměřenou lhůtu k nápravě



při nedodržení lhůty k nápravě vydat neprodleně rozhodnutí o nařízení nápravy



při nerespektování rozhodnutí k nápravě provést exekuční vymáhání plnění rozhodnutí
prostřednictvím soudu

2) součinnost s ostatními orgány a samosprávou:
1) důsledně využívat možnosti spolupráce s dotčenými orgány hájícími veřejný zájem
dle zvláštní předpisů (zejména OPP MMB, HZS JmK, KHS JmK, IBP apod.)
2) spolupracovat s odbory ÚMČ BS, pokud je nepovolenou stavbou dotčena jejich
kompetence (např.OISBD, OODS, Majetkový odbor, Bytový odbor a SNM ÚMČ BS)
3) přizvat ke kontrole plnění nařízení k nápravě kompetentního zástupce samosprávy
delegovaného starostou MČ BS k hájení zájmů MČ BS
3) spolupráce s ČKA a s ČKAIT:
1) upozornit ČKAIT na provádění nepovolené stavby nebo stavební činnosti stavebním
podnikatelem, jehož odpovědný stavbyvedoucí je oprávněnou osobou k provádění
staveb se zvláštní způsobilostí – autorizací
2) vyžadovat po ČKAIT provedení kárného řízení při opakovaném porušení povinností
autorizovaného stavitele při provádění nepovolené stavby či stavební činnosti
17

4) sankční opatření:
1) současně se zjištěním nepovolené stavby či stavební činnosti v souladu se stavebním
zákonem a zákonem o přestupcích zahájit správní řízení o přestupku či správním
deliktu
2) minimalizovat lhůty na projednání přestupku či správního deliktu
3) v rozhodnutí o přestupku či správním deliktu přiměřeným způsobem uložit pokuty
v optimální výši, aby bylo dosaženo výchovného účinku a současně zajištěna prevence
neopakování porušení stavebního zákona (možnost rozpracování rozpětí sankčních
pokut daných ustanoveními stavebního zákona interní stupnicí)
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Dotaz zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D.
Ing. Straka se dotazuje pana starosty, proč nebyl v RMČ BS zatím projednán bod Programové
prohlášení RMČ BS? Kdy bude programové prohlášení RMČ BS, čili, kdy občanům předloží,
co jako koalice chtějí? Ing. Straka prosí o písemnou odpověď
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014803/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/8
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 03. 2015
Vážený pan
Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se programového prohlášení RMČ BS
Programové prohlášení Rady MČ Brno – střed bude zveřejněno v průběhu dubna 2015.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Žádá informaci, zda jsou využívány na jednotlivých ZŠ zřizovaných MČ BS dotační
příležitosti.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014626/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/2
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20.3.2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015 týkající se informace, zda jsou využívány na jednotlivých ZŠ zřizovaných
MČ BS dotační příležitosti.
Vedení radnice MČ Brno-střed přistupuje k problematice dotací a získávání prostředků
z Evropských fondů velmi zodpovědně. Školy jsou nově velmi podporovány v získávání
dotací jak Evropských fondů, tak dotace nadací, Jihomoravského kraje a ministerstev. Za vše
mluví několik projektů, které právě běží na základních školách a týkají se zejména
implementace nových IT technologií, využití přenosných zařízení s dotykovou technologií ve
výuce, využití interaktivních tabulí apod. V tomto případě se jedná o projekty administrované
MŠMT (OPVK) a dále dotace získaná z nadačního fondu ČEZ. Ve spolupráci s Magistrátem
města Brna probíhají jednání na úrovni MŠMT o dalších možnostech grantových výzev
týkající se inkluzívního vzdělávání, tyto však bohužel ještě nebyly vypsány. Úřad městské
části také momentálně pracuje na několika projektech v rámci vypsané 65. výzvy OPŽP
týkající se environmentální výuky a adaptace hřišť při MŠ.
Zároveň bude v dubnu 2015 podávána žádost v rámci Dotačního programu MŠMT ČR "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"
Na mechanismech, které by kontrolovaly využití prostředků získaných z Evropských fondů,
ministerstev, města, kraje či jiných nadačních grantů, momentálně vedení radnice pracuje.
Vzhledem k tomu, že doposud takové mechanismy nastaveny nebyly, vzalo si nové vedení
radnice za své, takové mechanismy nastavit pokud možno, co nejdříve.
Seznam škol zapojených do projektu OPVK, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast
podpory 1.3. – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.
ZŠ Brno, Hroznová1, p.o.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
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ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
Nadace ČEZ:
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o
65. výzva OPŽP – prioritní osa 7.1.:
MŠ Zdislava Brno, Pellicova 4, p.o.
MŠ Brno, Úvoz 57, p.o.
Dotační program MŠMT ČR - "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení":
ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října 22, p.o.

S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Požaduji informaci, zda již byl z úrovně současného vedení ÚMČ BS, případně příslušného
uvolněného člena ZMČ BS, vydán zákaz používání herbicidu s označením Roundup firmám
provádějícím úklid a údržbu čistoty na území MČ BS? Pokud ano, prosím o informaci na
základě jaké odborné analýzy, či studie se tak stalo. A pokud ne, tak žádám o sdělení, kdy se
tak stane a na základě jakých podkladů studií, či analýz?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014171/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0014165/2
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Mgr. Libor Šťástka
Brno, 16. března 2015
Vážený pane zastupiteli,
z úrovně současného vedení MČ Brno-střed, ani z úrovně uvolněného člena ZMČ, zatím
nebyl vydán zákaz používání herbicidu s označením Roundup firmám, provádějícím úklid a
údržbu čistoty a zeleně na území městské části Brno-střed. K tomuto opatření přistoupíme
pravděpodobně v průběhu tohoto roku v souvislosti s nově vypisovanými soutěžemi na úklid
na území městské části.
V současné době písemným dotazem u firem vykonávajících úklid pro MČ Brno-střed
zjišťujeme, zda vůbec dodržují zákon o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb.
v platném znění). Ze zákona vyplývá, že pracovníci, kteří tyto přípravky používají a ti, kteří je
řídí, by měli vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin. Firmy, které tímto osvědčením nedisponují, nemůžou dle zákona tyto přípravky
používat a proto také mnohé instituce a krajské úřady již tyto doklady při uzavírání smluv
požadují.
Jedním z předpisů, kterým se v tomto řídíme, je směrnice Evropského parlamentu a Evropské
rady č. 128/2009, jejíž odst. (16) cituji: „Použití pesticidů může být zvláště nebezpečné ve
velmi citlivých oblastech, jako jsou například lokality Natura 2000 chráněné v souladu se
směrnicemi
79/409/EHS a 92/43/EHS. Na jiných místech, jako jsou veřejné parky a zahrady, sportoviště,
rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště, a v těsné blízkosti zdravotnických zařízení
jsou rizika vyplývající z vystavení vlivu pesticidů vysoká. V těchto oblastech by mělo být
používání pesticidů omezeno na minimum, nebo zakázáno. Pokud se pesticidy používají,
měla by být stanovena vhodná opatření pro řízení rizik a v prvé řadě by mělo být zvažováno
používání pesticidů představujících nízké riziko a metod biologické ochrany".
S pozdravem

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
25

Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Týkající se informace vybudování druhé tělocvičny neboli gymnastického sálu při
ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015029/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/3
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
Níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne18. 2. 2015 týkající se informace vybudování druhé tělocvičny neboli gymnastického sálu
při ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně.
Po provedení kontroly formální části projektové dokumentace na vybudování gymnastického
sálu při ZŠ Bakalovo nábřeží 8, lze konstatovat, že vydané společné rozhodnutí (územní
rozhodnutí č. 345 stavební povolení) je stále platné a tedy po formální stránce je možno
stavbu zahájit. Aktuálně probíhá kontrola technické části projektové dokumentace OISBD,
abychom předešli případným problémům při realizaci ještě před tím, než bude zakázka
zadána.
Předpokládané náklady jsou menší než 6 mil. Kč bez DPH, jedná se tedy o veřejnou zakázku
malého rozsahu. S ohledem na platnou směrnici pro zadávání veřejných zakázek bude
počátkem dubna 2015 připravena kompletní zadávací dokumentace (výzva, obchodní
podmínky, projekt) tak, aby mohla být zahájena veřejná zakázka s předpokládaným termínem
uzavření smlouvy o dílo začátkem června 2015 (pokud nedojde k situaci, že budou např.
vzneseny připomínky uchazečů apod.). K samotné realizaci (resp. předání staveniště) by se
přistoupilo do 5 dnů od podpisu uvedené smlouvy o dílo. Předpokládaná doba potřebná na
realizaci je dle projektové dokumentace 3 měsíce od předání staveniště.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Mgr. Šťástka navrhuje panu starostovi a celé RMČ BS, aby zvážili změnu konání zasedání
ZMČ BS a to vzhledem k tomu, jak probíhají zasedání ZMČ BS. Uvádí, že není vhodné, aby
se zasedání táhla do nočních hodin a není vhodné, aby úředníci a občané z řad veřejnosti tu do
nočních hodin seděli. Mgr. Šťástka navrhuje, aby zasedání ZMČ BS začínala zhruba kolem
13:00 hodin
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014781/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/3
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 03. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se posunutí zahájení zasedání Zastupitelstev MČ BS na 13.00
hodinu.
O posunutí termínu zasedání Zastupitelstva MČ BS neuvažujeme, protože se domníváme, že
pro veřejnost je přijatelnější odpolední zahájení, tak aby mohli být občané při projednávání
záležitostí, které se jich týkají.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Mgr. Šťástka vyzývá předsedy komisí RMČ BS, aby stanovili harmonogram zasedání, zvlášť
zmiňuje KSBD, jelikož se komise pokaždé koná jiný den a v jiném čase, tak aby bylo možno
se podle toho zařídit.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014783/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/4
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 03. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se harmonogramu zasedání komisí Rady městské části Brno – střed:
Vámi požadovaný harmonogram Vám zasíláme v příloze a bude také předán všem
zastupitelům městské části Brno-střed elektronickou cestou.

S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Bedřicha Tomana
Žádá informace o počtu přidělených volných bytů.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015072/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/7
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Bedřich Toman
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015 týkající se informace počtu přidělených volných bytů.
Celkový počet bytů ve správě MČ BS přidělených RMČ BS od 1. zasedání je 59 z toho 48
bytů bylo přiděleno na OVN, 8 rozhodnutím MMB, 2 azylantům a 1 jako domovnický –
vázaný na výkon práce.

S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Bedřicha Tomana
Žádá informace počtu volných bytů.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015066/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/6
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Bedřich Toman
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015 týkající se informace počtu volných bytů.
Počet bytů, u nichž je reálná možnost pronájmu RMČ BS (byty projednávané BYTKO a
RMČ BS, schválené ke zveřejnění na ÚD MČ BS, aktuálně zveřejněné na ÚD MČ BS,
dlouhodobý nezájem zveřejněný na ÚD MČ BS) činí cca 240, zbývající počet bytů, u nichž
tato reálná možnost je velmi mizivá činí cca 130. Celkový počet volných bytů je složen z bytů
určených na OVN (cca 220), bytů ve špatném technickém stavu (cca 130), bytů opravených či
opravovaných v rámci IPRM (cca 70), či bytů opravených a opravovaných vlastním nákladem
pronajímatele (cca 67).
Údaje o počtu bytů se mění každým dnem v návaznosti na nové hlášenky, přidělení atd.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
Žádá informace týkající se alokace žáků do školek a systémových kroků v oblasti školství pro
zajištění dostatečné kapacity škol a školek.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0015094/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0014604/8
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 20. 3. 2015
Vážený pan
Zechmeister Jindřich
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne18. 2. 2015 týkající se informace alokace žáků do školek a systémových kroků v oblasti
školství pro zajištění dostatečné kapacity škol a školek.
Poptávka po místech na ZŠ je ve spádových oblastech jednotlivých základních škol
saturována stoprocentně, nicméně i přesto dojde od školního roku 2015/2016 k navýšení
kapacity na ZŠ Brno, Antonínská 3, p. o, a to o 20 žáků a na ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8,
p. o. jednáme o navýšení kapacity od školního roku 2016/2017.
Co se týče míst v mateřských školách, budeme letos poprvé mít relevantní údaje o skutečném
počtu nepřijatých dětí (tj. bez ohledu na statistiky, vykazující na jedno přihlášené dítě dvě a
více přihlášek do různých MŠ) a to díky elektronické podpoře zápisu do mateřských škol.
Vzhledem k tomu, že již pro školní rok 2014/2015 byly přijaty všechny tříleté děti s trvalým
bydlištěm v MČ Brno-střed, jejichž rodiče zde měli o přijetí zájem a byli ochotni flexibilně
zareagovat na nabízená volná místa ve školkách, do kterých si původně přihlášku nepodali,
byť stále v rámci MČ Brno-střed – uvedené bude aplikováno samozřejmě i pro školní rok
2015/2016 - a z faktu, že pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 66 dvouletých dětí, se dá se
předpokládat, že "babyboom" je již na ústupu.
Zároveň se vedení zabývalo alternativními řešeními navýšení kapacity MŠ v MČ Brno-střed.
Již od školního roku 2015/2016 dojde k navýšení kapacity MŠ Brno, Pšeník 18, p. o.. Zvažují
se další rekonstrukce a opravy, které by zajistily navýšení kapacity při jiných MŠ zřizovaných
MČ Brno-střed, například MŠ Brno, Kamenná 21, p. o., kde je reálné navýšení kapacity o 56,
a to po rekonstrukci 1.NP.
Co se týče interpelační notoriety "Kontejnerové" školky při MŠ a ZŠ Brno, Křídlovická 30b,
p. o, nezbývá než opětovně uvést, že dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
stále nebyla rozhodnuta. Celkový rozpočet akce je přibližně i s vybavením 40 mil. Kč. V
rozpočtu MČ Brno-střed, který máte v dispozici, je na tuto akci alokováno zhruba 22 mil Kč.
„Další osud projektu kontejnerové školky“ je nedílně podmíněn právě rozhodnutím MŠMT
(viz odpovědi na totožné zastupitelské interpelace ze dne 10. 12. 2014, stejně tak i současné
ve vztahu k interpelujícímu zastupiteli p. Hráčkovi).
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Pouze pro úplnost odpovědi ve vztahu k požadavku „odborné kvalifikace“ zastupitele, ať již
uvolněného pro výkon funkce, nebo neuvolněného pro výkon funkce, lze uvést, že v souladu
s ust. § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mandát
člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování s tím, že
funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí (§ 70 citovaného zákona). Požadavek
„odborné kvalifikace pro oblast školství“, přesněji asi požadované vzdělání pedagogického
charakteru je spojeno s pracovním (příp. obdobným) poměrem např. pro výkon práce učitele,
vychovatele apod. Adekvátnost uvedeného požadavku by bylo jistě zajímavé aplikovat na
politickou reprezentaci ať již jakéhokoli stupně či směru.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
Požaduje poskytnutí analýzy ekonomické náročnosti provozu infocentra.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014784/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/5
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 03. 2015
Vážený pan
Jindřich Zechmeister
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se ekonomické analýzy infocentra MČ Brno-střed:
Vámi požadované podklady Vám zasíláme v příloze.

S pozdravem

Martin Landa
starosta

40

Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
Prosí o souhrn podnikajících kroků, kdy plánují zařídit, aby bylo v zápisech z RMČ BS
uváděno jmenovité hlasování k jednotlivým bodům.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0014788/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/6
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 17. 03. 2015
Vážený pan
Jindřich Zechmeister
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání ZMČ BS, konaném
dne 18. 2. 2015, týkající se zavedení jmenovitého hlasování na zasedáních Rady MČ Brno –
střed:
O zavedení zápisu jmenovitého hlasování na radě MČ BS uvažujeme a bude k němu
přistoupeno po projednání změny v Jednacím řádu RMČ BS.

S pozdravem

Martin Landa
starosta
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