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Dotaz zastupitele Jiřího Hráčka
„Zastupitelstvo MČ Brno-střed zřídilo v minulosti svým usnesením Správu nemovitostí
městské části, p.o., která převzala kompletní správu domů, svěřených Zastupitelstvem města
Brna, městské části Brno-střed. Žádám o sdělení, jaké má současné vedení MČ Brno-střed
s touto organizací záměry, jak bude do budoucna financovat její provoz, optimalizovat její
činnost a zkvalitňovat služby, které tato příspěvková organizace poskytuje svým klientům.
Zároveň žádám o informaci, zda byla od 20. listopadu 2014 přijata jakákoli opatření ve vztahu
k výše uvedenému a pokud ne, zda jsou taková opatření plánována a kdy budou vedením
městské části realizována. Dále žádám o informaci, zda bude a v jakém rozsahu zachováno
sociální poradenství v oblasti prevence a neplatičství nájemného a zda bude v této
příspěvkové organizaci zachován institut tzv. dluhového poradce, tedy činnosti, na kterou
v minulosti tato příspěvková organizace čerpala prostředky z dotačních programů Evropské
unie.“
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000523/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/2
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel. 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážený pan
Jiří Hráček
Vážený pane zastupiteli,
na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 10. 12. 2014, jste vznesl
interpelaci:
„Zastupitelstvo MČ Brno-střed zřídilo v minulosti svým usnesením Správu nemovitostí
městské části, p.o., která převzala kompletní správu domů, svěřených Zastupitelstvem města
Brna, městské části Brno-střed. Žádám o sdělení, jaké má současné vedení MČ Brno-střed
s touto organizací záměry, jak bude do budoucna financovat její provoz, optimalizovat její
činnost a zkvalitňovat služby, které tato příspěvková organizace poskytuje svým klientům.
Zároveň žádám o informaci, zda byla od 20. listopadu 2014 přijata jakákoli opatření ve vztahu
k výše uvedenému a pokud ne, zda jsou taková opatření plánována a kdy budou vedením
městské části realizována. Dále žádám o informaci, zda bude a v jakém rozsahu zachováno
sociální poradenství v oblasti prevence a neplatičství nájemného a zda bude v této
příspěvkové organizaci zachován institut tzv. dluhového poradce, tedy činnosti, na kterou
v minulosti tato příspěvková organizace čerpala prostředky z dotačních programů Evropské
unie.“
Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že záměrem současného vedení s organizací Správy
nemovitostí MČ Brno-střed, p.o. je co nejvíce přiblížit výkon správy nájemcům a to jednak
zlepšením komunikace prostřednictvím webového portálu, zkvalitněním dostupnosti služeb,
posílením práce v terénu, ale také zajištěním lepšího přístupu klientů a občanů do provozovny
Správy nemovitostí MČ Brno-střed (dostupnost, diskrétní zóna, více jednacích míst).
Provoz Správy nemovitostí MČ Brno-střed, p.o je financován z rozpočtu městské částí Brnostřed, z položky vedlejší hospodářské činnosti. Zřizovací listinou nemá Správa nemovitostí
MČ Brno-střed, p.o. oprávnění vykonávat vlastní vedlejší hospodářskou činnost.
Od 20. 11. 2014 byla přijata opatření, a to zakoupení licence Starlit - modulu pro kontrolu
dlužníků v insolvenčním rejstříku, zakoupení webového portálu pro on-line zadávání
požadavků nájemců na opravy. Dále bylo zahájeno jednání s dodavateli SW na ÚMČ a
SNMČ ve věci zprovoznění přímého nahrávání bankovních plateb do evidence nájemců a
přenosu předpisů do účetnictví ÚMČ a vypsáno výběrové řízení na technického náměstka
Správy nemovitostí MČ Brno-střed, p.o.
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Nabídka služby dluhového poradenství vytvořená při realizaci projektu „Prevence zadlužení a
další podpůrné činnosti“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operační
programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu, zůstává zachována. Služba byla
plně implementována do standardních postupů Správy nemovitostí MČ Brno-střed, p.o. při
jednání s klientem (dlužníkem), a to jak v počínající fázi dluhu již při prvním kontaktu např.
na pokladně SNMČ, p.o., tak i v dalších fázích řešení dluhu. Na službu poskytovanou z
úrovně Správy nemovitostí MČ Brno-střed, p.o. přímo navazují terénní sociální programy
partnerských neziskových organizací – DROM, Romské středisko, p.o. a IQ Roma servis, o.s.
S pozdravem
Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele JUDr. Roberta Kerndla
Žádám o sdělení, kdy budou zrušeny všechny stávající herny v ulicích MČ Brno-střed s
ohledem na platnou obecně závaznou vyhlášku města Brna, která jejich provoz zakazuje.
Zároveň prosím o informaci, jaké konkrétní kroky učinilo současné vedení MČ Brno-střed k
jejich zrušení, či jaké konkrétní kroky v této věci učinit plánuje. Žádám Vás, jako starostu MČ
Brno-střed o sdělení Vašeho osobního pohledu na tuto problematiku. Považujete hazard a
herny za s výherními hracími přístroji za problém? Mělo by město stát vůči provozovatelům
těchto zařízení tvrdě zakročit? Máte vlastní představu, jak by obec mohla v této věci ještě více
zatlačit na stát? Nebo jaké kroky přijmout z úrovně městské části či města, aby se zrušení
všech heren provedlo co nejdříve?
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000871/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/2
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 08. 01. 2015
Vážený pan
JUDr. Robert Kerndl
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se zrušení heren na území MČ Brno - střed.
Krátce po vznesení Vašeho dotazu na 2. jednání ZMČ BS přistoupilo ZMB k úplné regulaci
tvrdého hazardu (v zásadě: VLT, elektromechanická ruleta apod.). Podle informací z MF ČR
bude nyní několik delších měsíců trvat, než dojde během zákonných lhůt k pravomocnému
odebrání všech platně vydaných povolení pro jednotlivé hrací zařízení.
Pokud jde o dotaz "jaké konkrétní kroky učinilo současné vedení MČ Brno-střed ke zrušení
heren a jaké plánuje učinit", tak konstatuji, že jsme nemuseli žádné kroky činit, neboť ZMB
rozhodovalo v prosinci 2014 (po vznesení vašich dotazů) na základě předchozího platného
usnesení ZMČ BS ze dne 6. 10. 2014, které - po krátké pauze od ledna 2014 - rozhodlo opět
směrem k nulové toleranci provozoven s tvrdým hazardem.
Vedení MČ BS se však připravuje na zapojení do kontroly plnění vyhlášky, zejména co se
týče časové regulace a to ve spolupráci s Městskou policií Brno a složkami MMB. V rámci
možností budeme chtít co nejrychlejší naplnění lhůt ze strany MF ČR, přičemž mj. na toto
téma bude mít jednání kolega Matěj Hollan s náměstkem ministra financí Ondřejem
Závodským a ředitelem odboru dozory a kontroly Karlem Bláhou dne 9. ledna t.r.
Pokud jde o můj osobní, tedy subjektivní názor na tvrdý hazard, tak považuji důsledky jeho
donedávna takřka neregulované existence, kdy v ČR máme stále ještě asi světově rekordní
počet automatů na obyvatele, za rozsáhlý sociálně patologický problém. Jediným kladem
tohoto druhu podnikání jsou daňové výnosy. Zápory, a to i ve finančním vyjádření, převažují.
Jde například o:
- desetitisíce ožebračených hráčů a jejich rodin,
- převážně majetková kriminalita (viz dřívější vyjádření Policie ČR),
- zvýšené náklady na zajišťování veřejné bezpečnosti a léčbu závislých,
- rozvrácené rodiny,
- dluhové pasti jak gamblerů, tak jejich věřitelů,
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- časté sebevraždy,
- zanedbávání péče o děti,
- snížená schopnost pracovat,
- kriminalita v důsledku nutnosti opatřovat si další finance ke "hře",
- bezpečnostní riziko pro náš stát (viz zprávy BIS),
- praní špinavých peněz, korupce a další přidružený organizovaný zločin.
K zásadní regulaci tvrdého hazardu již přistoupila většina evropských států a chystá se na to mj. i v důsledku vlivu našich kolegů Hollana a Bartíka - také stávající česká vláda. Předložený
vládní návrh zákona považuji za dobrý, takže v této fázi není třeba - co se systémového
přístupu k regulaci týče - na stát nijak tlačit, ale samozřejmě podstatný bude až výsledek
započatého legislativního procesu.

S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Ing. Romana Kotěry
Žádám o informaci, zda a jakým způsobem se budete snažit o přeměnu stávajících nelegálních
parkovacích míst na legální s cílem zlepšení parkování v městské části Brno-střed. Máte
vytipovány konkrétní lokality s ohledem na závěry Strategie dopravy v Brně? Nebo toto
opatření neplánujete? Žádám o sdělení, zda v této věci současné vedení městské části přijalo
již nějaké opatření či řešení, pokud ne, pak prosím o informaci, kdy se tak stane, jakých
lokalit se bude týkat a kolik parkovacích míst tímto opatřením vznikne.
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Třetí místostarosta MČ BS pro oblast životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000667/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0000667/1
Vyřizuje: Marta Vojáčková
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 7. 1. 2015
Vážený pan
Ing. Roman Kotěra
Vážený pane zastupiteli,
přeměna nelegálních parkovacích míst na legální je pouze jedním z opatření vycházejících
z Parkovací strategie města Brna, které by mělo zlepšit situaci s parkováním na MČ Brno
střed. V současné době Odbor dopravy MMB připravuje materiál Záměr realizačního projektu
ke Strategii parkování ve městě Brně, jehož součástí bude i výše zmíněné opatření. Tento
materiál jsme si v současné době vyžádali k připomínkám a v nejbližší době se nad ním se
zpracovateli setkáme.
Co se týče počtu parkovacích míst, které by výše zmíněným způsobem (přeměnou nelegálních
parkovacích míst na legální – mluvíme zde ale pouze o parkovacích místech na
komunikacích, nikoliv v zeleni) mohly vzniknout, jedná se o možnost vzniku až 2 623
parkovacích míst.
Byť se toto číslo zdá vysoké, znamená, že deficit parkovacích míst na území MČ Brno střed
se z deficitních 46% sníží na deficitních 40%. Parkovací strategie nicméně nezmiňuje
konkrétní lokality, kterých by se toto opatření na naší MČ mělo týkat.
Lokality doporučené k realizaci budeme se zpracovateli diskutovat v rámci přípravy Záměru
realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně.
S pozdravem
Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb

9

Dotaz zastupitele Ing. arch. Vojtěcha Mencla
Žádám o informaci, zda a jakým způsobem se budete snažit přeměně stávajících ploch zeleně
na parkovací místa. Registrujete tento problém na území městské části Brno-střed? Pokud
ano, kde? Jaká konkrétní opatření současné vedení městské části přijalo, aby k tomuto jevu
nedocházelo? Pokud se tím vedení zatím nezabývalo, prosím o sdělení, zda v budoucnu bude,
a pokud ano, kdy lze konkrétní opatření v této věci očekávat?
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Třetí místostarosta MČ BS pro oblast životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000665/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0000665/1
Vyřizuje: Marta Vojáčková
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 7. 1. 2015
Vážený pan
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Vážený pane zastupiteli,
současné vedení MČ nepodporuje přeměnu stávajících ploch zeleně na parkovací místa.
Odbor životního prostředí za správce veřejné zeleně na území městské části zatím
nezaznamenal žádosti o vytvoření parkovacích míst na plochách veřejné zeleně s intenzivní
údržbou (plochy s parkovou úpravou).
V minulých letech na extenzivně udržovaných plochách (volné neudržované plochy) MČ
zatím obdržela pouze jeden požadavek, a to konkrétně na plochu nároží ulic BotanickáDřevařská, kde z důvodu kolize s platným územním plánem nemohlo dojít k vybudování
omezeného počtu parkovacích stání a k úpravě zbývající části plochy jako veřejná zeleň.
S pozdravem

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
„Zastupitelstvo městské části Brno-střed a Rada městské části Brno-střed v průběhu tohoto
roku projednaly a schválily 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, zda jsou z úrovně současného vedení
městské části Brno-střed uskutečňovány veškeré nutné kroky vedoucí k naplněné tohoto
záměru. Pokud ano, žádám o informaci, jaká konkrétní opatření či jednání byla přijata a
vedena od 20. Listopadu 2014 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/2015/0000554/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/3
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel. 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
na 2. Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 10. 12. 2014, jste vznesl
interpelaci:
„Zastupitelstvo městské části Brno-střed a Rada městské části Brno-střed v průběhu tohoto
roku projednaly a schválily 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, zda jsou z úrovně současného vedení
městské části Brno-střed uskutečňovány veškeré nutné kroky vedoucí k naplněné tohoto
záměru. Pokud ano, žádám o informaci, jaká konkrétní opatření či jednání byla přijata a
vedena od 20. Listopadu 2014 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 dne 12. 11. 2014 OISBD ÚMČ Brno-střed
obdržel nabídky na vyhotovení projektové dokumentace na opravu 1.NP a 2.NP a provedení
nové pasáže vč. zajištění stavebního povolení. Nabídky byly předloženy na zasedání 4. RMČ
BS, která věc projednala s následujícím usnesením:
Usnesení 104.23. VZ malého rozsahu
Zelný trh 250/14-16 – projektová dokumentace na opravu 1.NP a 2.NP
a provedení nové pasáže vč. zajištění stavebního povolení
Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy
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RMČ BS na 4. zasedání, konaném dne 9. 12. 2014,
odkládá
uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
bere na vědomí
harmonogram dalšího postupu, který vyplývá z uzavřených NS, a který tvoří přílohu č. 5
tohoto usnesení, a
ukládá
OISBD předložit materiál do nejbližší KSBD k projednání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Vzhledem k tomu, že nebyla ustanovena KSBD, OISBD ÚMČ Brno-střed další postup ve
věci projednal s druhým místostarostou. Bylo rozhodnuto, že před vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, bude vypracována studie oprav, na kterou dále budou
navazovat další stupně projektové dokumentace. V průběhu prosince byla odeslána výzva
k podání cenové nabídky na provedení studie oprav objektu na Zelném trhu. Obdržené
nabídky budou projednány (výběr zhotovitele studie) v RMČ během ledna 2015.
Lhůta na vypracování studie je ve smlouvě stanovena na 45 dní.
S pozdravem
Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Martina Říhy
Žádám o informaci, zda budou v MČ Brno-střed zavedeny tzv. parkovací zóny neboli
rezidentní parkování. Jaký je názor současného vedení městské části na jejich zavedení a jak
to vidíte Vy osobně? Hodláte rezidentní parkování zřídit? Budete se řídit zpracovanou
Strategií parkování v Brně, schválenou Zastupitelstvem města Brna, nebo budete usilovat o
zpracování jiného koncepčního materiálu? Jakou výši zpoplatnění za rezidenční kartu budete
Vy a Rada městské části městu navrhovat? Nebo o zavedení parkovacích zón v Brně-střed
neuvažujete? Pakliže je to tak, z jakého důvodu?
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Třetí místostarosta MČ BS pro oblast životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000488/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0000488/1
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 7. 1. 2015
Vážený pan
Martin Říha
Vážený pane zastupiteli,
jak již vyplývá z koaličního prohlášení, v městské části Brno-střed budou zavedeny tzv.
parkovací zóny neboli rezidentní parkování. Problematiku parkování budeme řešit ve
spolupráci s Magistrátem města Brna a vycházet budeme z Vámi zmiňovaného analytického
materiálu Strategie parkování v Brně.
Podrobnější podoba způsobu řešení rezidentního parkování, způsob placení a výše poplatků
nebyla zatím diskutována. V každém případě podoba rezidentního parkování bude zavedena
po podrobné diskusi s občany a dalšími subjekty, kterých se tato problematika týká.

S pozdravem
Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy
a služeb
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Mgr. Šťástka vznáší dotaz na pana starostu: V průběhu podzimu došlo ke zrušení přechodu
pro chodce na ulici Údolní v Brně. Proti tomuto rozhodnutí se postavila veřejnost a proběhl
mítink na místě samém za jeho obnovení. Žádám o sdělení, jaké kroky byly z úrovně vedení
MČ Brno-střed od 20. 11. 2014 učiněny za účelem obnovení přechodu v původním místě,
případně jaké kroky učiněny budou a kdy. Zároveň žádám o informaci. Kdy dojde k obnovení
tohoto přechodu.

17

Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000810/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 08. 01. 2015
Vážený pan
Mgr. Šťástka Libor
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se zrušení přechodu pro chodce na ulici Údolní v Brně.
Pokud jde o názor a snahu stávajícího vedení MČ Brno-střed na zrušení přechodu na
křižovatce Údolní x Úvoz, jsme ve shodě s názorem, který deklarovala v RMČ BS předchozí
koalice ve svém platném usnesení. V současné době se problému věnuje kolega radní Matěj
Hollan, který z titulu náměstka primátora v této věci intenzivně jedná s náměstkem primátora
pro dopravu Richardem Mrázkem. Další informace v této věci budou Vám i veřejnosti
poskytnuty, jakmile nastane ve věci nějaký konkrétní posun.

S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Libora Šťástky
Žádám o informaci, zda-li byl již z úrovně současného vedení MČ Brno-střed, případně
příslušného uvolněného člena ZMČ BS vydán zákaz používání herbicidu s označením
Roundup firmám, provádějícím úklid a údržbu čistoty a zeleně na území městské části Brnostřed. Pokud ano prosím o informaci, na základě jaké odborné analýzy či studie se tak stalo.
Pokud k vydání takového zákazu prozatím nedošlo, žádám o sdělení, kdy se tak stane, na
základě jakých podkladů, analýz či studií a jakým způsobem se toto opatření dotkne rozpočtu
MČ Brno-střed, tedy zda vyvolá zvýšené finanční náklady na údržbu čistoty a zeleně v
městské části a pokud ano, v jakém rozsahu. Zároveň žádám o informaci, zda se přijetí tohoto
opatření negativně neprojeví na kvalitě prováděného úklidu a ošetřování čistoty zeleně na
území MČ Brno-střed.
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Třetí místostarosta MČ BS pro oblast životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000661/VOJM
Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0000661/1
Vyřizuje: Marta Vojáčková
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 7. 1. 2015
Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka

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 MČ Brno střed.
Mezitím budeme zjišťovat, zda vůbec v současné době úklidové firmy 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".
Co se týče kvality úklidu a ošetřování čistoty zeleně na území MČ Brno střed, přepokládáme,
že toto opatření přispěje rozhodně k větší čistotě zeleně na území naší městské části a
především pak na zdraví jejích obyvatel. Opatření by nemělo přinést zvýšené nároky na
rozpočet MČ Brna střed.
S pozdravem
Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarosta MČ BS pro
oblast životního prostředí,
obchodu, dopravy a služeb
20

Dotaz Zastupitele Bedřicha Tomana
Týkající se počtu volných bytů v domech ve správě MČ BS.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000689/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0000560/5
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážený pan
Toman Bedřich
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se počtu volných bytů v domech ve správě MČ BS.
Ke dni 15. 12. 2014 evidujeme 503 volných bytů v domech ve správě MČ BS. Ve věci
obsazování volných bytů je pokračováno, stejně jako v minulém volebním období, se
zveřejňováním volných bytů k pronájmu na úřední desce a s jejich následným přidělováním.
Rozhodování o opatřeních ve vztahu k dlouhodobě volným bytům spadá do kompetence
RMČ BS popř. ZMČ BS, přičemž žádné konkrétní usnesení nebylo k datu podání Vašeho
dotazu v dané záležitosti přijato.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitelky JUDr. Markéty Vaňkové
Týkající se přijetí všech tříletých dětí s trvalým bydlištěm v MČ Brno-střed.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000686/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0000560/4
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážená paní
Vaňková Markéta
Vážená paní zastupitelko,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se přijetí všech tříletých s trvalým bydlištěm v MČ Brno-střed.
Předně je třeba konstatovat, 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, do kterých si původně přihlášku nepodali, a
to i za cenu, že to bylo dále od jejich bydliště, byť stále v rámci MČ Brno-střed. Přestože MČ
BS nebyla zapojena k elektronické podpoře zápisu dětí do MŠ a tudíž je velmi těžké jakkoliv
statisticky zpracovat a vyhodnotit počty přihlášených, přijatých a nepřijatých, podařilo se v
průběhu prvního pololetí školního roku 2014/2015 shromáždit takové údaje, ze kterých výše
uvedené vyplývá.
Po očištění dat od mnohonásobných přihlášek a doplnění informací od ředitelů MŠ vyplynulo,
že nejenže mohli být přijati všichni tříletí, ale dokonce bylo na MŠ zřizované MČ Brno-střed
přijato 66 dětí dvouletých.
K zoufalé situaci rodičů, kteří do poslední chvíle nevěděli, zda budou jejich děti přijaty do MŠ
či nikoliv přispěl zejména fakt, že mnoho rodičů si podalo přihlášku na vícero MŠ (byl i
případ na 15). Děti byly přijaty na několik MŠ zároveň, avšak tito rodiče nadále blokovali
místa na více školkách až do září 2014. V průběhu října nastala situace, kdy ředitelky MŠ
disponovaly volnými místy a začaly tedy přijímat i dvouleté a děti z jiných MČ.
Ze statistických údajů získaných k 15. 9. 2014 vyplývalo, že zhruba 100 dětí z MČ Brno-střed
nebylo umístěno. (Znovu zde zdůrazněme, že tato čísla jsou velmi nepřesná díky
mnohočetným přihláškám.) Tyto neumístěné děti ovšem mohly být umístěny v rámci městské
části Brno-střed, kdyby jejich rodiče reflektovali na volná místa školek mimo jejich spádovost
a místo zájmu. Na některé mateřské školy jsou dlouhodobě umísťováni cizinci a děti z jiných
MČ a to díky nezájmu občanů s trvalým bydlištěm na Brno-střed.
S pozdravem
JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitelky JUDr. Markéty Vaňkové
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/2015/0000679/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0000560/3
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážená paní
Vaňková Markéta
Vážená paní zastupitelko,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se "Kontejnerové" MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.
Nové vedení radnice nemohlo ke dni 10. 12. 2014 podnikat žádné konkrétní kroky ve věci
"kontejnerové" MŠ při MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. Nejen, že to nebylo z
časových důvodů vůbec možné (fakticky se jedná o 20 dní „nového vedení radnice“), ale
nebylo by to v této fázi projektu ani účelné. Jak jistě víte, ke dni 31. 8. 2014 byla podána
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol" na investiční akci s názvem "Mateřská
škola 4. třídní Brno, Křídlovická". Výše požadované dotace činila 25 392 780 Kč.
Předpokládaný rozpočet akce bez vybavení MŠ je zhruba 31 mil. Kč, vybavení dalších zhruba
10 mil. Kč. Dotační orgán ke dni 10. 12. 2014 nevyhodnotil podané žádosti a nevyrozuměl
představitele MČ Brno-střed o tom, zda bude dotace městské části poskytnuta či ne. Nebylo
by tedy v této fázi možné začít akci realizovat bez vyjádření dotačního orgánu a to zejména
proto, že v rozpočtu na rok 2015 není dostatek finančních prostředků na realizaci výše
uvedené akce.
Dále je nutné prověřit ostatní možnosti stávajících kapacit míst v mateřských školách s
ohledem na poptávku po volných místech v mateřských školách. MŠ Brno, Pšeník pronajímá
celou jednu učebnu s kapacitou 24 míst soukromému subjektu a MŠ Brno, Kamenná
nevyužívá celé jedno patro, které je pronajímáno církevní organizaci. Zde by mohly být
vytvořeny kapacity pro dalších nejméně 56 dětí.
Takováto analýza však nemohla býti provedena v období od ustanovení nového vedení
radnice do 10. 12. 2014.
S pozdravem
JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
26

Dotaz občanky Lucie Zajícové
JOY IMPORT s.r.o.
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000188/BARG
K podání: MCBS/2014/0031223
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/1
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel. 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 05. 01. 2015
JOY IMPORT s.r.o.
Lucie Zajícová
Vážená paní Zajícová,
v souvislosti s dotazem vzneseným na ZMČ Brno-střed dne 10. 12. 2014 ve věci NP č. 103
v Brně na ulici Lidická 8 Vám zasíláme celkové shrnutí faktů k událostem zpracovaným
příslušným Odborem ÚMČ Brno-střed, tj. Odbor investiční a správy bytových domů:
- Dne 1. 7. 2013 OISBD obdržel oznámení nájemce JOY IMPORT s.r.o., nebytový prostor
č. 103, Lidická 8, Brno, o propadení části stropní konstrukce v NP, ke kterému došlo dne
25.6.2013.
- Vyzvali jsme Správu nemovitostí městské části Brno-střed, p.o., (dále jen SNMČ), aby
prověřila stav. Dle vyjádření SNMČ dne 10. 7. 2013 byla ihned po Vašem oznámení zajištěna
provizorní oprava střechy, aby nedocházelo k dalšímu zatékání. Bylo provedeno dorovnání
střešní krytiny, podložení střešních latí, položena pojistná dvojitá folie, vypěnění děr,
vyčištění žlabu a zatmelení děr. Dle sdělení technika SNMČ: „na místě samém bylo zjištěno,
že na stropě v zadní části prodejny byl odchlípnutý a mokrý podhled a část stropu a zateklo
do místnosti.“
- Propadení stropní konstrukce se projevilo tím, že se zatečením uvolnily cca 1-2 kazety
zavěšeného SDK podhledu. Poškození kazet bylo způsobeno tím, že odpadla část původní
omítky ze stropu nad SDK podhledem. Samotná nosná konstrukce podhledu nebyla
poškozena, stejně tak nebylo poškozeno ani stropní svítidlo v místě zatečení. Lze tedy
konstatovat, že po stavební stránce k propadení části stropní konstrukce nedošlo, ale že došlo
k zatečení skrze poškozenou část stropní konstrukce, a tím poté k odpadnutí omítky ze stropu
na zavěšený SDK podhled a následně k poškození kazet tohoto podhledu.
K lokálnímu zatečení došlo v zadní části prodejny. Souvislá vrstva vody byla v nejbližším
okolí zatečení, která poškodila stojky kuchyňských linek, podlahu a policový expoziční regál
s porcelánovým servisem. Z poškozeného stropu tekla voda skrz podhled na podlahu, ze
stropu dle Vašeho sdělení spadly kusy omítky.
- Zatečení do NP OISBD nahlásil na pojišťovnu. Dne 18. 7. 2013 provedl likvidátor ČSOB
pojišťovny za účasti technika SNMČ šetření na místě samém. Dle sdělení technika SNMČ
jste odmítla provedení oprav NP z úrovně SNMČ s vyjádřením, že si opravíte sama a budete
žádat o pronájem půdních prostor pravého dvorního křídla.
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- Dle znalce (posudek ze dne 23. 7. 2013 zpracovaný Ing. Dominikem na Vaši objednávku)
provedená sonda do stropu ze strany půdy na odhalených třech stropních trámech neodhalila
zdravotní poškození nosných prvků. Všechny odhalené trámy byly v sondě zdravé. Posudek
dokládá, že k zatékání do stropní konstrukce došlo vlivem poškozené střechy.
- Dne 26. 7. 2013 jste byla vyzvána ke zpřístupnění NP z důvodu statického zajištění stropní
konstrukce z NP, a to ke dni 29. 7. 2013 od 9:00 hod. Po vzájemné dohodě se SNMČ byl
stanoven termín 30. 7. 2013 v 9:30 hod.
- Dne 30. 7. 2013 byly provedeny další zajišťovací práce – byla zajištěna stropní konstrukce
v NP z úrovně SNMČ BS.
- Dne 29. 7. 2013 OISBD obdržel Vaši žádost o odpuštění nájmu do doby odstranění
havarijního stavu střechy objektu.
- Dne 29. 7. 2013 OISBD obdržel Vaši žádost o souhlas s provedením opravy střechy
vlastním nákladem, kterou byste provedli okamžitě. K tomuto datu jste oznámila, že došlo
k uzavření prodejny z důvodu havárie, propadení části stropní konstrukce v NP. Z důvodu, že
nájemce není vlastníkem objektu, není možné opravu provést z jeho úrovně.
- Dne 29. 7. 2013 jste zaslala žádost na Majetkový odbor o pronájem půdního prostoru nad
NP za účelem vybudování kanceláře. Současně jste navrhla opravu střechy na své náklady.
- Dne 1. 8. 2013 bylo provedeno místní šetření v nebytovém prostoru č. 103, Lidická 8,
Brno, z důvodu zjištění provozu prodejny. Bylo zjištěno, že prostory pro zákazníky nejsou
uzavřené, pouze na dveřích prodejny je umístěna informace o částečném provozu studia
z důvodu havárie. V zadní části prodejny bylo patrné, že strop je podepřen.
Posudek ze dne 6. 8. 2013 zpracovaný autorizovaným statikem Ing. Jiřím Janečkem prošetřil
další sondy ve stropu a zjistil, že stropní konstrukce byla na několika místech poškozena
dlouhodobým zatékáním.
Poškozený trám byl součástí stropní konstrukce a byl zakrytý konstrukcí stropní podlahy na
půdě a podhledem NP, nebyl odkrytý, tudíž nebyl viditelný jeho stav. To bylo zjištěno až při
havárii v NP a po odkrytí podlahy na půdě dvorního křídla.
- Dne 23. 8. 2013 byla provedena prohlídka stropní konstrukce autorizovaným statikem.
Prohlídka byla provedena z půdy na odkryté části dřevěného trámového stropu nad NP č. 103.
Při prohlídce bylo zjištěno, že strop je poškozen dlouhodobým zatékáním, které se projevilo
až při havárii (zatečení do NP) dne 25. 6. 2013.
- Dne 23. 8. 2013 bylo provedeno rozkrytí stropní konstrukce z půdního prostoru z důvodu
zjištění rozsahu opravy stropu v NP. Statikem bylo konstatováno, že je nutné provést opravu
stropu nad NP. Opravy byly nutné provést jak z prostor půdy, tak z prostor NP. Dále statik
konstatoval: „Z důvodu zvýšené prašnosti a zajištění bezpečnosti při bourání a opravě stropu
doporučuji na období provádění stavebních prací nebytový prostor vyklidit. Po dobu
stavebních prací není z bezpečnostních důvodů možné dovolit pohyb nepovolaných osob
(např. osob nájemce nebytového prostoru) v místě stavby a není technicky možné plně
zabezpečit majetek nájemce před poškozením a zaprášením.“ S ohledem na doporučení
statika bylo nutné opravy provést v co nejbližším termínu. Opravy střechy a stropní
konstrukce nebylo možno provést za plného provozu v nebytovém prostoru.
V souvislosti s touto havárií bylo nutné provést celkovou opravu střechy dvorního traktu, a
to dle projektu.
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- Z tohoto důvodu Vám byla poskytnuta sleva z nájmu ve výši 100% po dobu 4 měsíců, tedy
po dobu opravy střechy a stropní konstrukce nad NP:
RMČ BS na svém 95. zasedání dne 4. 9. 2013 souhlasila se slevou z nájmu ve výši 100 %
pro nájemce nebytového prostoru č. 103 v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY IMPORT,
s.r.o., a to od 1. 9. 2013 do doby provedení oprav, nejdéle však po dobu 4 měsíců tedy do
31. 12. 2013. Výše slevy za toto období činila 116 272,00 Kč.
- Protokol o předání staveniště „oprava havarijního stavu střechy v pravém dvorním traktu a
oprava havarijního stavu stropu nad NP č. 103“ byl podepsán dne 23. 9. 2013 a předávací
protokol o předání díla byl podepsán dne 19. 12. 2013. Následně byla uzavřena dohoda mezi
Vámi a provádějící firmou V. I. P. Plus, s. r. o., o tom, že oprava kazetového stropu bude
součástí plánované rekonstrukce v NP z Vaší úrovně.
- OISBD obdržel oznámení nájemce JOY IMPORT s.r.o., nebytový prostor č. 103, Lidická 8,
Brno, že došlo k zahoření v přední části prodejny z klimatizace dne 20. 1. 2014.
- Dne 27. 1. 2014 bylo provedeno technikem OISBD šetření na místě samém za účelem
zjištění rozsahu zahoření. Bylo zjištěno, že došlo k poškození zboží požárem z klimatizační
jednotky a zplodinami hoření v přední části prodejny. Bylo Vám oznámeno, že po šetření
likvidátora pojišťovny můžete prostor zprovoznit.
- Ke zřízení vytápění bylo jednáno s dodavatelem nové klimatizační jednotky z úrovně
správce. Byl vybrán vhodný model. Byla jste kontaktována z důvodu instalace klimatizační
jednotky. Z důvodu Vaší dovolené, bylo zamezeno přístupu do NP. Následně při dalším
kontaktu jste odmítla instalaci daného zařízení do NP s tím, že budete provádět rekonstrukci
NP na vlastní náklady.
- RMČ BS na 145. zasedání, konaném dne 24. 9. 2014, souhlasí se slevou z čistého nájmu ve
výši 50% pro nájemce nebytového prostoru č. 103 v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY
IMPORT, s.r.o., a to po dobu 3 měsíců a ukládá Odboru investičnímu a správy bytových
domů zajistit slevu dle výše uvedeného a ukládá Odboru investičnímu a správy bytových
domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.
Tato sleva Vám byla poskytnuta jako snížené nájemné po dobu oprav po zahoření. Výše slevy
za toto období činila 43 806,00 Kč.
- Zahoření v NP bylo řešeno s pojišťovnou. ČSOB Pojišťovna, a.s., zaslala oznámení o
ukončení likvidace PU č. 2146008321 – zahoření v NP.
- Dne 28. 8. 2014 Vám bylo zasláno ČSOB pojišťovnou, a.s., pojistné plnění v celkové výši
322 870,- Kč (tj. včetně spoluúčasti). ÚMČ BS zaslal na účet nájemce spoluúčast ve výši
5 000,00 Kč. Tato pojistná událost byla kompletně vyřízena.
Při osobních jednáních s technikem SNMČ, provádějícími firmami i na ÚMČ BS jste
několikrát sdělila, že chcete opravy NP provést ve větším rozsahu na vlastní náklady. Z tohoto
důvodu Vám bylo dne 18. 4. 2014 zasláno sdělení, že v případě oprav NP je nutné uzavřít
inominátní smlouvu (souhlas vlastníka objektu s opravami), tedy podat na OISBD žádost o
souhlas s provedením oprav včetně dodání položkového rozpočtu k zamýšleným opravám. Při
dalších osobních jednáních jste uvedla, že tyto podklady kompletujete a zatím je nemáte
připravené. Do dnešního dne jste neučinila žádné kroky vedoucí k udělení souhlasu
s provedením oprav.
Likvidace pojistné události ze dne 20. 1. 2014 byla ukončena pojišťovnou po 7 měsících (tj.
28. 8. 2014) na základě dokladů, které jsme od Vás obdrželi dne 8. 7. 2014.
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Ke škodě ze dne 25. 6. 2013 jsme od Vás veškeré podklady obdrželi také 8. 7. 2014,
pojišťovna původně zamítla zaslání pojistného plnění z důvodu Vámi předloženého
znaleckého posudku, ve kterém je poukázáno na havarijní stav střechy, dle informací od
pojišťovny však byla nyní pojistná událost zatečení do nebytového prostoru pojišťovnou
znovu otevřena a opětovně přezkoumána. Dne 12. 12. 2014 jsme obdrželi o ČSOB pojišťovny
oznámení o ukončení likvidace pojistné události týkající se zatečení do NP. Pojistné plnění
bylo stanoveno ve výši 378 492,00 Kč vč. spoluúčasti. Dne 22. 12. 2014 jsme obdrželi Vaši
žádost o úhradu zbylé částky za škody na Vašem majetku, a to ve výši 500 685,00 Kč.
V návaznosti na výše uvedené Vám oznamujeme, že oprava nebytového prostoru bude
provedena z naší úrovně a vyzýváme Vás k vrácení finančních prostředků, které Vám byly
poskytnuty na opravu podhledů v nebytovém prostoru.
Sleva z nájmu Vám byla poskytnuta ve výši 100% po dobu 4 měsíců od 1. 9. 2013 do
31. 12. 2013, a to po dobu oprav střešní konstrukce a 50% po dobu 3. měsíců jako snížené
nájemné po dobu oprav NP po zahoření, tj. v celkové výši 160 078,00 Kč.
Případné poskytnutí další slevy z nájmu a úhrada částky zůstatku bude projednáno
v samosprávných orgánech městské části Brno-střed. O usnesení Vás budeme informovat.
S pozdravem
Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Jindřich Zechmeistra
Týkající se vybudování Gymnastického sálu Bakalovo nábřeží.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000560/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0000560/1
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážený pan
Zechmeister Jindřich
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se Gymnastického sálu Bakalovo nábřeží.
V plánovaném rozpočtu na rok 2015 evidujeme položku na vybudování gymnastického sálu
při ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.. Prostředky určené k vybudování tohoto sálu jsou
účelově vázány na tuto akci pod ÚZ č. 000000090, a to ve výši 5 200 000,- Kč. Tato výše
prostředků byla v celém rozsahu převedena na rok 2015.
Investiční záměr na vybudování gymnastického sálu při ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. je
ke dni 10. 12. 2014 ve fázi zpracované projektové dokumentace. K výše uvedenému datu
nebylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
V období od 19. 11. 2014 do 10. 12. 2014 nebylo lze, vzhledem k velmi krátkému časovému
období, (konkrétně za 21 dnů), učinit žádné konkrétní kroky týkající se investiční akce
vybudování gymnastického sálu při ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Nicméně nové vedení radnice MČ Brno- střed podpoří všechny oprávněné investice, a to s
ohledem na potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na objem investic.
S pozdravem

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka pro oblast bydlení,
školství, občanských záležitostí a
matriky
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
Týkající se připojení k celoměstskému systému elektronické podpory zápisu do MŠ.
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1. místostarostka pro oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0000659/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0000659/1
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 01. 2015
Vážený pan
Zechmeister Jindřich
Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 týkající se připojení k celoměstskému systému elektronické podpory zápisu
do MŠ.
Rozhodnutí připojit MČ Brno-střed k celoměstskému systému elektronické podpory zápisu
dětí do mateřských škol bylo učiněno na základě posouzení, vycházejícího z mnoha faktorů a
to v návaznosti na specifika MČ BS:
-

Systém elektronické podpory výrazně snižuje a zjednodušuje administrativu při
přijímání,

-

umožňuje zvýšení informovanosti o počtech přijatých dětí a stanovených kritérií pro
přijímání,

-

Stěžejními kritérii je věk dítěte, trvalý pobyt v dané městské části a sourozenec
umístěný v téže MŠ, s výjimkou zákonem stanoveného kritéria, kterým je poslední rok
před zahájením školní docházky (stejně jako doposud);

-

Umožňuje on-line informace pro rodiče o umístění dítěte v seznamech žádostí o
přijetá v každé MŠ, kam podali přihlášku.

Systém elektronické podpory navíc pomáhá řešit nejpalčivější problém přijímacího řízení do
mateřských škol, a to mnohočetnost podaných přihlášek. Systém umožňuje monitorovat, kolik
přihlášek, bylo kam podáno. Dá se působit na rodiče, kterým se podařilo umístit dítě i na více
MŠ najednou, aby se rozhodli, kam nastoupí a ostatní místa neblokovali. Doposud toto nebylo
možné. Tato skutečnost způsobila, že mnoho dětí blokovalo místa na několika školkách, a to i
v průběhu měsíce září. Až v říjnu tedy bylo jasné, kolik je vlastně volných míst a školky se
najednou v říjnu potýkaly s neobsazenými místy. Nakonec došlo k tomu, že nejenže bylo
přijato mnoho dětí z jiných MČ ale dokonce i dvouletí (celkem jich bylo 66).
Systém navíc rozlišuje, zda má dítě v MČ opravdu trvalý pobyt nebo zda je účelově "napsáno
do bytu nějaké tety“. Takových dětí se, dle vyjádření ředitelek MŠ, objevilo řada, kdy rodiče
mají naprosto odlišnou adresu od dítěte, a to mimo městskou část Brno-střed.
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Dalším důvodem proč bylo přistoupeno k systému elektronické podpory je fakt, že ne
všechny MŠ správně stanovily kritéria a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Tento
nejednotný postup způsoboval množství odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, která odvolací
orgán často vyhodnotil jako odůvodněná.
Na základě získaných dat je možné zpracovat přesnou statistiku o počtech přijatých a
nepřijatých. Tato data nebylo doposud naprosto možné exaktně získat. Relevance a
vypovídací hodnota doposud získávaných dat byla velmi nízká.
Na základě uvedeného lze dospět jednoznačně k závěru, že systém přispěje k většímu počtu
přijatých dětí z MČ Brno-střed, a to jak z důvodu větší transparentnost, kdy nebude možné
"kupčit" s volnými místy, dále proto, že se hned v počátku eliminuje počet obsazených míst
jedním dítětem a rodiče nebudou muset hledat dál mateřskou školu v jiných městských
částech - pozn.: 132 děti z MČ Brno-střed bylo přijato na mateřskou školu zřizovanou jinou
městskou částí - toto číslo bylo možné získat právě na základě analýzy, kterou umožňuje
elektronický zápis.
Materiál k projednání do Rady MČ Brno-střed byl zpracován OŠSKM na základě
opakovaných požadavků veřejnosti a jeho garantem byla JUDr. Michaela Dumbrovská.
Předchozí projednání ve školské komisi nebylo možné, protože ke dni 2. 12. 2014 ještě nebyli
ustanoveni členové komisí a komise nebylo možné svolat. První školská komise, která se
sešla dne 11. 12. 2014, byla s tímto matriálem zevrubně seznámena, bylo zodpovězeno na
všechny dotazy a připomínky (viz zápis)
S pozdravem

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