Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 25.11.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 32
celkem: 42
Omluven: S. Bartík, R. Kvapil, L. Oulehlová
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 32 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 9. zasedání ZMČ BS M. Landa a JUDr. Dumbrovská
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, JUDr. Dumbrovská
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 17 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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. Rezignace člena RMČ BS
4. Volba nového člena RMČ BS
5. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015
6. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2015
7. Finanční neinvestiční transfer – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.,
IČ: 00101494
8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 817/3, 817/4, k.ú. Staré Brno
(Veletržní)
9. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
) – revokace
1

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

10. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
)
RMČ BS
11. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č. )
RMČ BS
12. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
RMČ BS
13. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
RMČ BS
14. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
15. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
16. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
RMČ BS
17. Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, 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
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: „Převzetí dluhu společnosti Christin CZ, s.r.o.“
jako bod 23.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 16 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nový program:
1. Zahájení
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
- Volba ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
3. Rezignace člena RMČ BS
4. Volba nového člena RMČ BS
5. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015
6. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2015
7. Finanční neinvestiční transfer – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.,
IČ: 00101494
8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 817/3, 817/4, k.ú. Staré Brno
(Veletržní)
9. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
) – revokace
10. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
)
11. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č. )
12. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
13. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
14. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
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o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
15. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
16. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
RMČ BS
17. Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, 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. Převzetí dluhu společnosti Christin CZ, s.r.o.
RMČ BS
24. Závěr
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 12 nehlasoval
Program byl přijat.
K bodu 3 – Rezignace člena RMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, Ing. Straka, Bc. Hollan a pan starosta.
Mgr. Šťástka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
bere na vědomí
rezignaci Bc. Matěje Hollana na funkci člena rady MČ Brno-střed ke dni 25.11.2015, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení a
schvaluje
pro hlasování o personální otázce v bodě 4 programu dnešního ZMČ BS tajný způsob
hlasování.
Hlasování: 21 pro, 4 proti, 16 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta navrhuje za člena volební komise BcA. Petra Kalouska. BcA. Kalousek přijal.
Mgr. Flamiková navrhuje za člena volební komise Mgr. Martina Andera, Ph.D. Mgr. Ander
přijal.
Ing.arch. Bořecký navrhuje za člena volební komise Davida Aleše. Zastupitel Aleš přijal.
Mgr. Šťástka navrhuje za člena volební komise Bc. Matěje Hollana. Bc. Hollan nepřijal.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 17 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Usnesení 310.01. Rezignace člena RMČ BS
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
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bere na vědomí
rezignaci Bc. Matěje Hollana na funkci člena rady MČ Brno-střed ke dni 25.11.2015,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
volí
volební komisi pro volbu člena rady MČ Brno-střed v souladu s Volebním řádem dle
přílohy č. 2 ve složení:
BcA. Kalousek, Mgr. Ander, D. Aleš
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 17 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Volba nového člena RMČ BS
Pan starosta vyzval volební komisi ke zvolení svého předsedy. Volební komise za předsedu
zvolila Mgr. Martina Andera, Ph.D., který se ujal volby člena rady MČ Brno-střed.
Pan starosta navrhuje za nového člena RMČ BS Bc. Michala Doležela. Bc. Michal Doležel
kandidaturu přijímá.
Zastupitel Zechmeister navrhuje za nového člena RMČ BS JUDr. Michala Závodského.
JUDr. Michal Závodský kandidaturu nepřijímá.
Mgr. Šťástka navrhuje za nového člena RMČ BS Ing. Bohumila Straku, Ph.D. Ing. Straka
kandidaturu nepřijímá.
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015, projednalo návrh na funkci člena rady
MČ Brno-střed:
1. Bc. Michal Doležel
Pan Bc. Michal Doležel se představil.
Jelikož je navržen pouze jediný kandidát na funkci člena rady MČ Brno-střed, předseda
volební komise Mgr. Ander dal o tomto kandidátovi Bc. Michalu Doleželovi hlasovat.
Obdržené hlasy:
Pan Bc. Michal Doležel: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 14 nehlasoval
Usnesení 310.02. Volba nového člena RMČ BS
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
volí
do funkce člena rady MČ Brno-střed v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle Volebního řádu v příloze č. 1 pana Bc.
Michala Doležela.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 14 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
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K bodu 5 – Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.03. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, 2. místostarosta Švachula, vedoucí OISBD, M. Říha, ředitelka SNMČ BS, T.J.
Otradovec, pan starosta, vedoucí EO, JUDr. Kerndl, J. Zechmeister, J. Hráček a Mgr. Řepa.
ZMČ BS na svém 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
přerušení diskuze k aktuálně projednávanému bodu jednání za účelem zařazení bodu
„Hovory s občany MČ BS“, s tím, že v diskuzi bude pokračováno po vyčerpání bodu
„Hovory s občany MČ BS“.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 6 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Usnesení 310.04. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2015
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2015 dle přílohy č. 1 a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2015 dle přílohy č. 2.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 18 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 nebylo přijato.
K bodu 7 – Finanční neinvestiční transfer – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.,
IČ: 00101494
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.05. Finanční neinvestiční transfer – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.,
IČ: 00101494
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
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schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., IČ: 00101494 ve
výši 8.000,- Kč na nákup knihovního fondu pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena
,,Na křižovatce“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 30 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 817/3, 817/4, k.ú. Staré Brno
(Veletržní)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.06. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 817/3, 817/4, k.ú. Staré
Brno (Veletržní)
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s projednáním pouze konkrétně specifikované nabídky využití předkupního práva,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 817/3 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
ze
dne 20.10.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města,
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
) – revokace
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.07. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
) - revokace
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ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
revokuje
usnesení 3. ZMČ BS č. 303.09. v části C) ze dne 18.2.2015, v ostatním zůstává
usnesení beze změny,
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 587/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, podílovým spoluvlastníkům bytové jednotky č.
v podílu 587/75958 a
v podílu 587/75958 za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č.
323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 11.437,--Kč kupní smlouvou, která je
přílohou tohoto usnesení, za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou kupní smlouvu dle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.08. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č.
)
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 809/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č.
za kupní cenu
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schválenou usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.762,--Kč
kupní smlouvou, která je přílohou tohoto usnesení, za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou kupní smlouvu dle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.09. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 – byt č.

)

ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 9.11.2009 v bytovém domě Grmelova 59/6,
který je součástí pozemku p.č. 563, včetně podílu na společných částech domu
Grmelova 59/6, pozemku par.č. 563, par. č. 561/2 a par.č. 562, vše v k.ú. Štýřice,
stávající nájemkyni
za kupní cenu ve výši 376.320,- Kč smlouvou
o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, při splnění
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
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K bodu 12 – Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.10. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. )
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 25.6.2010 v bytovém domě Jana Uhra 164/6,
který je součástí pozemku p.č. 990, včetně podílu na společných částech domu Jana
Uhra 164/6, pozemku par.č. 990 a par.č. 994/1, vše v k.ú. Veveří, stávajícímu nájemci
za kupní cenu ve výši 467.000,- Kč smlouvou o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č.

)

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.11. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č.

)

ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
na základě usnesení RMB č. R7/021 ze dne 12.5.2015 prodej bytové jednotky č.
vymezené Prohlášením vlastníka ze dne 25.6.2010 v bytovém domě Jana Uhra
164/6, který je součástí pozemku p.č. 990, včetně podílu na společných částech domu
Jana Uhra 164/6, pozemku par.č. 990 a par.č. 994/1, vše v k.ú. Veveří, stávající
nájemkyni
za kupní cenu ve výši 844.008,--Kč smlouvou o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou tohoto usnesení, při splnění podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
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ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil J. Hráček,
Mgr. Řepa, M. Říha, P. Dvořák, Mgr. Šťástka, Bc. Hollan, Mgr. Ander a JUDr. Závodský.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to s úpravou Přílohy
č. 1 vyhlášky MČ BS, aby byly doplněny jakožto oblast c) náměstí Míru a jakožto oblast d)
Vaňkovo náměstí bez parku Helgoland,
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 5 pro, 6 proti, 16 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Bc. Hollan navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
samostatný text vyhlášky s tím, že v Příloze č. 1 bude vypuštěn seznam všech ulic MČ Brnostřed,
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 13 pro, 7 proti, 7 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Dvořák navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a to s úpravou přílohy
č. 4 spočívající v nahrazení textu „Vánoce na Zelňáku“ textem „Advent na Zelňáku“,
případně tento text předmětně doplnit,
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ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 16 pro, 4 proti, 3 se zdržel, 18 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 310.12. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 2 pro, 5 proti, 14 se zdržel, 20 nehlasoval
Usnesení k bodu nebylo přijato.
Usnesení 310.13. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 13 pro, 4 proti, 9 se zdržel, 14 nehlasoval
Usnesení k bodu nebylo přijato.
Usnesení 310.14. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
doporučuje
ZMB obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, zrušit a
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ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 0 pro, 14 proti, 14 se zdržel, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu nebylo přijato.
K bodu 15 – Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil M. Říha a
pan starosta.
Pan starosta navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o
pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to s úpravou Přílohy č. 2
spočívající ve vypuštění věty „prostor před Janáčkovým divadlem, kde se nachází vodní
prvky“,
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 11 pro, 2 proti, 13 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 310.15. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 16 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 nebylo přijato.
K bodu 16 – Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení 310.16. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
návrh změny Přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná
prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a
ukládá
odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.17. Žádost o prominutí pohledávky – Nádražní 4, Brno
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 100% z celkové částky 99.452,Kč, tzn. 99.452,- Kč, k bytu č. , Nádražní 4, Brno, bývalí nájemci:
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 8 se zdržel, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 nebylo přijato.
K bodu 18 – Hovory s občany
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 17:00 hod.
V rámci tohoto bodu vystoupili občané z řad veřejnosti.
K bodu 19 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.18. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
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Termín: ihned

ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 10. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 15 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.
Usnesení 310.19. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 10.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 310.20. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
Pan starosta dal hlasovat o tom, aby byl nejdříve projednán bod 23 – Převzetí dluhu
společnosti Christin CZ, s.r.o. a následně pak bod 22 – Dotazy, podněty a připomínky.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 14 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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K bodu 22 – Dotazy, podněty a připomínky
Pan starosta informoval zastupitele o stavu jednání ve věci svěření účelových komunikací, ke
kterému byli s Mgr. Flamikovou na minulém zasedání ZMČ BS pověřeni. Sdělil, že v této
věci byly vypracovány pasporty, které byly před 3 dny předloženy MČ BS k dalšímu
vyjádření a na tomto základě bylo domluveno, jak s panem náměstkem Mrázkem tak s Mgr.
Flamikovou, na termínu schůzky a bude se dále řešit způsob, jak negativní dopady svěření
účelových komunikací v rámci MČ Brno-střed řešit. Dále se pan starosta dotázal na zájem
předsedů klubů na organizačních schůzkách, které se v rámci organizace zasedání ZMČ BS
zkusily zavést. Dotazuje se, zda zájem na těchto schůzkách je, případně prosí předsedy klubů
o návrh termínů těchto schůzek, jelikož účast a náplň nebyla taková, jaká by mohla být.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k novele statutu a to k rozpočtu MČ BS a požaduje písemný výsledek
z těchto jednání a to ideálně v termínu do 4.12.2015 tak, aby se mohli s těmito výsledky
seznámit a být připravení k projednání na ZMB, které se uskuteční 8.12.2015 a kde se
rozpočet ve vazbě k městským částem bude projednávat. Dále se vyjádřil k nové nástěnce při
vchodu do areálu ÚMČ BS, která nahradila klasickou vývěsku na pronajímání volných bytů
ve správě MČ BS. Vznáší dotaz podle zákona 106 a požaduje písemnou odpověď do jeho
datové schránky, žádá o přehled všech volných, neobsazených bytů ve správě MČ BS s
uvedením sazby měsíčního nájemného, která připadá na každý jeden takový byt s
přihlédnutím k jeho typu, stavu a lokalitě, ve které se nachází a sazeb nájemného stanovených
MČ BS pro domy v jejich správě a to vše za předpokladu, že by byl z úrovně MČ BS takový
byt pronajat. Za písemnou odpověď děkuje. Dále se zastupitel Šťástka dotazuje na zítřejší
svolané jednání se zastupiteli v místnosti č. 9, které by se mělo týkat nových pravidel režimu
na Zelném trhu v příštím roce a kritérií. Sdělil, že dodnes zastupitelé nedostali žádné
podklady k tomuto jednání, takže se nemůžou řádně připravit, proto požaduje zaslání
podkladů, veškerých návrhů, které jsou k tomuto zpracovány a vlastních intencích, co
požadovala i Komise dopravy a služeb na svém jednání, kdy se tímto zabývala.
Ing. Straka se vyjádřil ke zprávě o hospodaření městské části Brno-střed, dotazuje se na
položku v rozklikávacím rozpočtu a to na položku ozdrav. hosp.zvířat a spec. plot, na kterou
je vyčleněných 90.000,- Kč. Vedoucí EO odpověděl, že to jsou prostředky určené na
deratizaci.
Mgr. Řepa vznáší interpelace: 1) Vážený pane tajemníku, žádám informaci, jaká panuje
situace v oblasti pojištění majetku městské části Brno-střed? Jaká je vize s touto oblastí dále
pracovat? Jaké náklady v současnosti vyžaduje plnění tohoto pojištění z rozpočtu městské
části? Prosím o zprostředkování detailních informací ohledně smlouvy na toto pojištění.
2) Vážení členové rady, žádám informaci, které budovy bude Brno-střed pro potřeby svých
úředníků do budoucna přednostně využívat? Mám na mysli zejména stav některých odborů,
které sídlí v pronájmech budov ve vlastnictví MMB a nikoliv MČ Brno-střed. Jaká je
koncepce v této oblasti? Zároveň žádám informaci, jaký nájem je za využívání těchto budov v
současnosti hrazen MMB?
3) Vážení členové rady, žádám informaci, jakou změnu či aktualizaci přináší usnesení 144.29.
Restaurační zahrádky projednané na jednání 44. RMČ BS, konaném dne 2.11.2015, kterým
byla schválena metodika s platností od 1.1.2017 s přechodným obdobím roku 2016? Žádám o
plné znění přílohy, na kterou se toto rozhodnutí odkazuje a které ze zápisu z jednání RMČ
Brno-střed není uvedeno.
4) Vážení členové rady, žádám informaci, co jste měli přesně na mysli v pasáži tiskové zprávy
k ročnímu rekapitulování činnosti koalice Brno-střed: „Prioritou je zavedení participativního
rozpočtu, v němž budou moci lidé sami rozhodnout, jak se vynaloží s vyčleněnou částkou
rozpočtu. Bude to další velký krok k rozvoji občanské společnosti a aktivity v naší městské
části"? Máte již nějakou konkrétní představu jaké částky a ze kterých gescí budou na tento
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záměr vyhrazeny a především, jakým způsobem budou moci občané nasměrování těchto
finančních toků ovlivnit? Předpokládám, že by měl být i stanoven nějaký limit počtu občanů
Brno-střed nutný pro závaznost takového případného rozhodnutí.
5) Vážení členové rady, žádám informaci, jak bude vedení radnice Brno-střed reagovat na
situaci, kdy bude vzhledem k odsouhlasení předmětné vyhlášky Zastupitelstvem města Brna
nucena každá městská část spravovat a udržovat komunikace výhradně ze svého rozpočtu?
Dále se ptám, jestli už existuje i nějaká rozvaha, popřípadě kvalifikovaný odhad například i ve
spolupráci s úřednickým aparátem MMB, kolik tato správa bude Brno-střed každoročně stát a
jak a na úkor čeho budou tyto zdroje alokovány? Zastupitel Řepa prosí o písemné odpovědi.
Pan starosta odpověděl, že co se týká participativního rozpočtu, tak praxe ukazuje, že
smysluplnou částkou je 0,5% – 1,5% rozpočtu, ale že ÚMČ BS se bude držet té nižší částky.
Co se týká režimu, jakým způsobem o tom budou občané MČ BS rozhodovat, pan starosta
sdělil, že pokud by byl o toto téma větší zájem, nebrání se zřídit pracovní skupinu, která by
spolu se zastupiteli připravovala rámec, ve kterém se rozhodování v rámci participativního
rozpočtu bude odvíjet. Dále sdělil, že je předjednaná spolupráce s Fakultou sociálních studií
Masarykovy univerzity, kde by měli studenti pomoci s administrativou a zprocesováním
tohoto tématu, co do tvorby anketních otázek a co do tvorby pomocí informační kampaně.
Uvedl, že část občanů, která by se chtěla na tomto podílet, je malá část. Dále sdělil, že se musí
stanovit taková kritéria, aby se nestalo, že nějaká zájmová skupina ohnula ten participativní
rozpočet k tomu, aby si řešila nějaké svoje zájmy, které budou mimo rámec občanů MČ BS.
Na závěr pan starosta sdělil, že doufá, že v rámci tohoto projektu budou vytvořeny věci, které
občané uvítají, protože to bude do značné míry jejich přičinění a ze světa se ukazuje, že
občané v momentě takto aktivně se podílející na vynaložení nějakých prostředků, tak potom,
co se za ty peníze pořizuje, si váží daleko více a trvanlivost toho projektu je daleko větší. Pan
starosta sdělil, že se těší na další spolupráci a že pokud má někdo zájem, ať neváhá pana
starostu kontaktovat.
Zastupitel Hráček se dotazuje, kolik MČ BS má v příštím roce v plánu vyčlenit na oblast
sociálního začleňování a to jak v oblasti školství, tak v oblasti sociální s tím, že podle
zastupitele Hráčka se to netýká jen sociálně vyloučených komunit a menšin, ale i sociálně
slabých žijících ve většinové společnosti, které mají sociální problémy. Zastupitele Doležela
prosí, o seznámí se svými prioritami v rámci své funkce radního.
Zastupitel Říha se dotazuje, proč klub KSČM neobdržel návrh rozpočtu k nahlédnutí. K
rozpočtu se vyjádřil, že se v něm vůbec nepočítá s volbami, které budou příští rok, dotazuje
se, zda je to normální, či to budou lidé v komisích dělat zadarmo. Dále se zastupitel Říha
dotazuje, jak byla vypořádána petice občanů, kterou pan starosta jistě obdržel. Zastupitel Říha
sdělil, že dosud neobdržel žádnou reakci, takže neví, zda bylo občanům odpovězeno. Vyjádřil
se, že bývalo dobrým zvykem odpovídat na petice občanů a že tyto petice a odpovědi byly
zveřejňovány. Dále se dotazuje, proč nedostal zápis z minulého zasedání ZMČ BS.
Pan starosta odpověděl, že nemá povědomí o tom, kdo jsou již členové komisí. Dále
odpověděl, že co se týká petice, tak byla řešena a odpověď by měla zastupiteli Říhovi přijít,
slíbil, že to u kolegů zaurguje. Co se týká toho, jakým způsobem k zastupiteli chodí
informace, nechť zastupitel Říha pana starostu informuje a pan starosta zjedná nápravu, aby k
tomuto více nedocházelo. Co se týká dotazu ohledně rozpočtu, poprosil pan starosta o
odpověď vedoucího EO. Vedoucí EO odpověděl, že je tam vyčleněna částka 300.000,- Kč a
kromě toho dostává MČ BS vždy na organizování voleb dotaci od Ministerstva financí ČR,
kdy výdej i přijem je do rozpočtu možno zařadit, až na základě rozpočtového opatření poté, co
Ministerstvo financí ČR tuto dotaci přizná a ta částka 300 tis. je tam pouze na financování
těch výdajů, které vzniknou předtím, než dotace příjde. Co se týká výdajů na členy komisí, tak
ty budou financovány z té dotace, kterou v průběhu roku EO zajistí rozpočtovým opatřením.
Ke zveřejnění rozpočtu vedoucí EO sdělil, že byl předložen do FV i RMČ BS a v souladu se
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zákonem byl 15 dní před zasedáním ZMČ BS zveřejněn na úřední desce.
JUDr. Vaňková navázala na svou interpelaci z předchozího ZMČ BS, kdy žádala o poskytnutí
kopie rozsudku, který se vztahuje k imisím akcí konaných na nám. Svobody. Sdělila, že po
nastudování tohoto rozsudku zjistila, že rozsudek nemusel být vůbec vydán, protože došlo k
pochybení na straně právního odboru, protože nebyla dodržena soudem stanovená lhůta k
vyjádření a důsledkem toho bylo vydání rozsudku pro uznání. Prosí, zda by v dané věci mohla
dostávat veškeré další listiny, které se k tomu budou vztahovat, ať už to bude rozsudek
odvolacího soudu či vyjádření druhé strany, prostě cokoliv se bude v této záležitosti dít, tak
prosí o kopie těch listin. A doufá, že obdobné věci se nebudou opakovat.
Pan starosta odpověděl, že pan tajemník bere tento požadavek na vědomí a bude ho
zpracovávat průběžně.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Žádám o
zodpovězení následujících dotazů v oblasti školství: 1. Chystá se MČ Brno-střed zapojit do
plánovaného systému elektronického zápisu do 1. ročníků ZŠ? Ve kterém školním roce by
měl tento typ zápisu začít fungovat a jaké jsou očekávané výhody tohoto systému?
2. Byl projekt elektronického zápisu do ZŠ konzultován s řediteli ZŠ, příp. byl jim dostatečně
vysvětlen?
3. Jak často a jakým způsobem komunikuje JUDr. Dumbrovská, příp. odbor školství s řediteli
škol zřizovaných MČ Brno-střed?
4. Jaké byly největší investice v oblasti školství v kalendářním roce 2015 a jaké jsou
naplánovány pro rok 2016?
A dále zastupitel Zechmeister poděkoval panu tajemníkovi za odpověď na interpelaci z
minulého zasedání, týkající se příloh usnesení z RMČ BS. Vyjádřil názor, že usnesení mají tak
vágní a obecný charakter a celé se odkazují na přílohu samotnou, že z těchto usnesení není
možné nic vyčíst. Sdělil, že pokud jsou přílohy náročné na zpracování, přimlouvá se za to,
aby některá ta usnesení nebyla tak vágní a byla zpracovávána tak, aby z nich bylo možné něco
vyčíst.
Mgr. Flamiková sdělila, že na dotazy k ní vznesené bude odpovězeno písemně. Stručně
okomentovala dotaz, týkající se seznamu účelových komunikací, ke kterému se vyjářil již pan
starosta. Sdělila, že dopis z MMB, respektive z firmy BKOM dorazil, ale nedá se to brát jako
relevantní podklad, jelikož jsou tam uvedeny účelové komunikace, které spravuje Veřejná
zeleň města Brna, dále jsou tam komunikace, které nemají charakteristiku účelových
komunikací, takže ten seznam není zcela použitelný. Sdělila, že budou muset projít položku
po položce v tomto seznamu a vyškrtnout ty položky, které nemají náležitosti účelových
komunikací. Co se týká restauračních zahrádek sdělila, že metodika je vyvěšena v plném
znění na webu MČ BS a bude poskytnuta i písemně. Hlavním cílem metodiky bylo sjednotit
pravidla vymezení restauračních zahrádek, chránit vzhled historického centra města Brna a
omezení podest zahrádek, které dělají velkou bariéru. Mgr. Flamiková sdělila, že více bude
odpovězeno písemně.
Bc. Doležel odpověděl na dotaz zastupitele Hráčka. Sdělil, že z úrovně radního, který není
uvolněný, by se chtěl zaměřit asi na 4 oblasti. Jednak i z pozice předsedy KSBD by se chtěl
zaměřit na tuto problematiku a to správu bytových domů a nebytových prostor, zaměřit by se
chtěl třeba i na rekonstrukce domů, které mají památkovou, architektonickou a historickou
hodnotu. Druhá oblast, na kterou by se chtěl radní Doležel zaměřit je KVS, jeho činnost a
organizace, které tato příspěvková organizace sdružuje. Další oblastí je historie a historické
události v MČ Brno-střed a čtvrtou oblastí je oblast sportu mládeže a tělovýchovy, na níž by
se rád podílel s radním Schwabem a radním Kalouskem.
Mgr. Oplatek se vyjádřil k dotazu zastupitele Hráčka a to k sociální problematice. Sdělil, že
ve spolupráci s JUDr. Dumbrovskou bude odpovězeno písemně. Krátce odpověděl ve smyslu,
že je rád za to, co se daří na úrovni sociálního odboru, kdy v letošním roce došlo k rozšíření
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orgánu sociálně právní ochrany dítěte o 3 nové pracovnice na úrovni sociálních pracovníků.
Sdělil, že od příštího roku by chtěli odbor posílit o 2 terénní pracovnice, které by dělaly práci,
kterou nestíhají samotné pracovnice OSPOD tak, aby ty ohrožené rodiny fungovaly. Sdělil, že
i v příštím roce se touto problematikou ohrožených rodin budou zabývat. Na závěr poděkoval
sociálnímu odboru a OŽP, kde došlo k navýšení pracovníků veřejně prospěšných prací.
Pan starosta doplnil slova Mgr. Oplatka a to, že kromě toho, co zde bylo řečeno, se MČ BS
aktivně účastní v rámci kulatých stolů, kde se zabývají touto problematikou. Dále zmínil téma
prevence ztráty bydlení, kde by mělo v prosinci proběhnout setkání a věci, které by měly stát
MČ BS nějaké přispění a personální obsazení, které by měla MČ BS hradit, tak by se tyto
náklady řešily formou dotací nebo příspěvku od MMB, případně od ministerstva.
JUDr. Vaňková se vyjádřila k nástěnce při vstupu do průjezdu na ÚMČ BS, kdy sdělila, že na
ni to působí naprosto otřesně a navrhuje, aby se zvážila lepší forma a vzhled této nástěnky.
Pan starosta odpověděl, že již před týdnem se rozhodlo tuto nástěnku odstranit a chodbu čistě
vymalovat. Chodba je již vymalovaná, nástěnka tam stále ještě je, avšak vedoucí správy
budov přislíbil, že nástěnka bude odstraněna v nejbližších dnech.
K bodu 23 – Převzetí dluhu společnosti Christin CZ, s.r.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, ředitel SRAKH, BcA. Kalousek, T.J. Otradovec, JUDr. Vaňková, Mgr. Řepa, prof.
MUDr. Kostřica, JUDr. Závodský, M. Říha, Mgr. Oplatek, Ing. Straka, Mgr. Sázavský a J.
Hráček.
ZMČ BS na svém 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 se zdržel, 4 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Pan starosta dal návrh na vyhlášení 5 minutové přestávky k poradě předsedů klubů.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval.
Byla vyhlášena přestávka.
Po přestávce dal pan starosta návrh na přijetí tohoto usnesení:
Usnesení 310.21. Převzetí dluhu společnosti Christin CZ, s.r.o.
ZMČ BS na 10. zasedání, konaném dne 25.11.2015,
odkládá
bod za účelem doplnění tohoto materiálu o otázky majetkových poměrů těch
zúčastněných firem, jejich stanovisko na změnu způsobu, jakým se přistoupí k té
pohledávce a k projednání v samosprávných orgánech ideálně v KLO.
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
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K bodu 24 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 19 .40 hodin.

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