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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
„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.“
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0141890/LICH
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0128126/7
Vyřizuje: Mgr. Irina Lichnovská, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 9. 12. 2015
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
dovoluji si zaslat odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 10. ZMČ BS dne 25. 11. 2015.
MČ Brno – střed má uzavřené pojistné smlouvy u následujících pojišťoven:
 ČSOB pojišťovna:
o Smlouva č. 8040786319 – soubor vybraných nemovitostí (bytové domy a ostatní
majetek dle účetní a operativní evidence)
o Smlouva č. 8040783628 – soubor vybraných nemovitostí (bytové domy a ostatní
majetek dle účetní a operativní evidence)
 Pojišťovna Kooperativa:
o Smlouva č. 7720425032 – soubor vybraných nemovitostí a staveb
o Smlouva č. 6980388471 – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla – flotila vozidel UMČ BS.
o Smlouva č. 2268961590 – havarijní pojištění – flotila vozidel UMČ BS
o Smlouva č. PS 7100722665 – Hybešova 65 a,b,c, - dva obytné objekty a obslužný
objekt, soubor movitého majetku.
o Smlouva č. 7200220450 – středisko U TŘÍ KOHOUTŮ: Leitnerova 434,
Botanická 13 - nemovitosti středisek a soubor movitého majetku.
o Smlouva č. 7100713460 - Husova 3 - soubor ostatních vlastních věcí movitých
(vybavení kanceláří, peníze v trezoru, výpočetní technika.
 Pojišťovna Generali:
o Smlouva č. 1508169735 – soubor vybraných budov a staveb školských zařízení
o Smlouva č. PS 2910613377 - Sportovní a rekreační areál Kraví Hora
 Česká pojišťovna:
o Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
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Přehled ročních plateb pojištění za všechny smlouvy

Roky
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Kooperativa
0,00
112 678,00
301 008,00
488 497,00
447 652,00
426 383,00
626 336,00
1 209 707,00
1 134 083,00
681 241,00
788 403,00
785 229,00
602 007,00
7 603 224,00

Česká
ČSOB
pojišťovna
133 393,00
134 873,00
244 212,00
162 589,00
4 680,00
267 929,00
229 306,00
487 360,00
587 431,00
1 955 810,00 639 498,90
1 813 194,00 565 875,00
2 160 712,00 454 548,00
2 125 324,00 335 162,00
1 567 799,00 369 672,00
2 188 912,00 273 257,00
12 303 791,00 4 397 745,90

Generali
2 586,00
294 303,00
298 780,00
302 052,00
300 965,00
319 554,00
340 113,00
349 551,00
349 761,00
352 087,00
357 284,00
357 225,00
352 225,00
3 976 486,00

Celkem
135 979,00
541 854,00
844 000,00
953 138,00
1 021 226,00
975 243,00
2 041 240,00
4 154 566,90
3 862 913,00
3 648 588,00
3 606 173,00
3 079 925,00
3 416 401,00
28 281 246,90

V současné době ÚMČ Brno - střed připravuje výběrové řízení na výběr nové pojišťovny
s cílem úspory na pojištění a zjednodušení administrativy.
S přátelským pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
Tajemník ÚMČ Brno-střed
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
„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?“
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0141907/LICH
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2100/MCBS/2015/0128126/8
Vyřizuje: Mgr. Irina Lichnovská, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 9. 12. 2015
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci, kterou jste vznesl na 10. ZMČ BS dne 25. 11.
2015.
Pro potřeby Úřadu městské části města Brna, Brno-střed chceme i nadále využívat budovy na
Dominikánské 2 a Měnínské 4. V posledních měsících jsme začali připravovat záměr, který
nám umožní odstěhovat se z budov na Husově 3 a Husově 8. Možností, kam nově dislokovat
část zaměstnanců úřadu je více, aktuálně zvažujeme domy na třídě M. Horákové 17 a na ulici
Bratislavské 26.
Nájemné hradíme magistrátu za prostory na Husově 3, a to ve výši 256 444 Kč/rok.
Za prostory na Husově 8 hradíme nájemné soukromému vlastníkovi tohoto objektu, a to ve
výši 660 087 Kč/rok.
S přátelským pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
Tajemník ÚMČ Brno-střed
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
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.
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?

7

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0138326/VOJM
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Brno, 15. prosince 2015
Vážený pane zastupiteli,
Metodika restauračních zahrádek vznikla po projednání se zástupci provozovatelů i odborníků
a vychází ze zkušeností jiných českých měst. Jejím cílem je stanovit jednotná pravidla,
vymezit podobu restauračních zahrádek tak, aby byly přirozenou součástí veřejného prostoru
a nevytvářely v něm naopak umělé bariéry, nezastíraly reklamou architektonický ráz či
historickou podobu centra a vhodně navazovaly na historické památky a domy. Dalším
důvodem jejího vzniku jsou žádosti restauratérů o definování doporučené podoby zahrádek,
která by byla dlouhodobě platná.
Změna, která bude platit již od 1. 1. 2016, se týká zahrádek na podestě umístěných v městské
památkové rezervaci. Podle nových pravidel bude muset taková zahrádka získat také povolení
Odboru památkové péče Magistrátu města Brna.
Důvodem je to, že zahrádky na podestě tvoří bariéru ve veřejném prostoru a významným
způsobem narušují vnímání cenného historického centra. Pro jejich použití by proto měl být
důvod, se kterým se Odbor památkové péče magistrátu města Brna ztotožní.
Ze stejných důvodů již dle současně platných pravidel zahrádka s pevným zastřešením
(netýká se slunečníků nebo markýz) musí mít povolení Odboru územního řízení a stavebního
řádu – Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed.
Změna, která vstoupí v platnost v roce 2017, se týká používání reklamních prvků na
slunečnících a markýzách zahrádek v městské památkové rezervaci. Zde již reklama nebude
moci být celoplošná, ale umístit ji bude možné pouze v podobě loga na krempách slunečníků
a markýz.
Tyto změny jsme konzultovali s jedním z výrobců nápojů, kteří zařízení restaurátorům
dodávají. Nová pravidla pro něj nebyla překážkou pro zachování dosavadní praxe při
vybavování provozoven, které jeho nápoje prodávají. Zachování loga, byť ve zmenšené
podobě, mu umožní, aby si náklady na mobiliář nadále mohl dávat do nákladů.
Metodiku v celém jejím znění naleznete v příloze.
Vedení radnice městské části Brno-střed obdrželo v druhé půli listopadu seznam všech
komunikací, které jsou zařazeny jako účelové, tedy ty, které má městská část nově spravovat a
udržovat ze svého rozpočtu.
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Tento seznam byl shledán neaktuálním a v současné době jsou mapovány ty komunikace,
které městská část Brno-střed nepovažuje svým charakterem za účelové a postupně převáděny
do kategorie místních komunikací.
Následným krokem bude jednání s představiteli města Brna o dalším řešení situace.
S přáním poklidných předvánočních dnů

Mgr. Jasna Flamiková
Třetí místostarostka MČ BS pro oblast
životního prostředí, obchodu, dopravy a
služeb
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
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 16
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.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0138259/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/20
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 8. 12. 2015
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
odpovídám tímto na Vaši interpelaci podanou na 10. zasedání ZMČ BS, týkající se
participativního rozpočtu.
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 sděluji, že pokud by byl o toto téma větší
zájem, nebráním se zřídit pracovní skupinu, která by spolu se zastupiteli připravovala nějaký
rámec, ve kterém se rozhodování v rámci participativního rozpočtu bude odvíjet. Je
předjednaná spolupráce s fakultou sociálních studií, kde by měli studenti pomoci s
administrativou a procesováním tohoto tématu, co do tvorby anketních otázek a co do tvorby
pomocí informační kampaně. Část občanů, která by se chtěla na tomto podílet, je malá část.
Musí se stanovit taková kritéria, aby se nestalo, že by nějaká zájmová skupina ohnula
participativní rozpočet k tomu, aby si řešila nějaké svoje zájmy, které budou mimo rámec
zájmu občanů MČ BS. Doufám, že v rámci tohoto projektu budou vytvořeny
hodnoty/projekty, 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, si věcí, které se tímto způsobem pořizují váží daleko více a trvanlivost toho
projektu je daleko větší.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Ing. Bohumila Straky, Ph.D.
Ing. Straka se vrátil ke směrnici o zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací.
Sdělil, že to jde úplně mimo režim samosprávy, nedostane se to do komisí a je to pouze ping
pong mezi ředitelem SNMČ BS, p.o. a OISBD. Tuto směrnici považuje za nedodělanou,
neprošla komisemi ani zastupitelstvem a znovu se dotazuje, proč tato směrnice nebyla
předložena komisím, aspoň tedy do KLO a KSBD.
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0130608/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2015/0000810/19
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 19. 11. 2015
Ing. Bohumil Straka, PhD.
Vážený pane zastupiteli,
ze zřizovací listiny Správy nemovitostí MČ BS vyplývá že:
-

Správa nemovitostí MČ BS může zadávat veřejné zakázky pouze do výše 100 tis. Kč,
přijetí pravidel pro zadávání veřejných zakázek je výhradně v kompetenci ředitelky
Správy nemovitostí MČ BS, není tedy v kompetenci samosprávných orgánů MČ BS,
ředitelka Správy nemovitostí MČ BS se řídí pokyny vyplývajícími z usnesení Rady
MČ BS.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl návrh směrnice pro zadávání veřejných
zakázek, předložený ředitelkou Správy nemovitostí MČ BS, projednán na 39. schůzi RMČ BS
a paní ředitelce bylo doporučeno přijetí této směrnice.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Jindřicha Zechmeistra
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?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2015/0139381/KUCL
Spisová značka: 1330/MCBS/2015/0139381/1
Vyřizuje: Olga Kučerová, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 7. 12. 2015
Vážený pan
Zechmeister Jindřich

Vážený pane zastupiteli,
níže Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci vznesenou na 10. zasedání ZMČ BS konaném
dne 25. 11. 2015.
Základní školy zřizované MČ Brno-střed se k systému el. podpory zápisu do 1. ročníků ZŠ
připojí. Tento zápis začne fungovat již pro školní rok 2016/2017 (pilotní rok). Projekt byl se
všemi školami samozřejmě diskutován a školy měly možnost na MMB systém
připomínkovat. Ředitelé ZŠ byli pozváni na jednání s OŠMT MMB, kde získali vstupní
informace. K systému proběhnou potřebná školení, kterých se budou účastnit i zástupci
OŠSKM MČ BS.
Cílem elektronického zápisu je poskytnout rodičům budoucího prvňáčka:


informace o průběhu zápisu, co je třeba a kdy



informace o termínech zápisů do jednotlivých ZŠ na jednom místě, každá ZŠ jinak



snadné vyhledání školy, ve které má dítě s trvalým pobytem ve statutárním městě Brně
přijetí jisté, tzv. spádová škola



elektronická podpora pro vytvoření žádosti k zápisu do ZŠ



poskytnutí online informace rodičům o přijetí/nepřijetí

Cíle pro ZŠ a zřizovatele:


zjednodušení administrace vedení přijímání žáků na ZŠ,



poskytnutí seznamu dětí dle spádových oblastí ZŠ,



zjištění informace o nikde nepřihlášených dětech a řešení s OSPOD



zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,



zveřejnění informací online o přijetí/nepřijetí,



poskytnutí zpětné vazby OŠMT a zřizovatelům
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Důležité termíny:


1. 12. 2015 spuštění portálu na adrese: http://zapisdozs.brno.cz



2. 1. 2016 zpřístupnění vydávání žádosti online



15. 1. 2016 – 15. 2. 2016 bude probíhat zápis na jednotlivých ZŠ



po 15. 2. 2016 budou zveřejňovány výsledky o přijetí

Samozřejmě komunikuji s řediteli škol a školských zařízení, a to kdykoliv je to potřeba.
Odbor školství je se školami v neustálém a každodenním kontaktu. Neumím si představit, jak
jinak by to mohlo být.
Největší akce v oblasti školství v roce 2015:
















ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 - vybudování gymnastického sálu
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - oprava střechy – uzavřena SOD (realizace 2016)
ZŠ Brno, Rašínova 3 - oprava střechy a balustrád
MŠ Brno, Vídeňská 39a – výměna oken a zateplení celého objektu
MŠ Brno, Úvoz 57 – rekonstrukce zahrady v přírodním stylu
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 - rekonstrukce zahrady v přírodním stylu
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – výměna kotle, oprava komínů
MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17 - rekonstrukce zahrady v přírodním
stylu
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 – oprava štítové zdi
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 – výměna oken objekt „D“
ŠJ Brno, Úvoz 55 – dodávka tří plynových kotlů
ZŠ Brno, nám. Míru 3 – dodávka a montáž plynových kotlů
ZŠ Brno, Hroznová 1, objekt Hlinky 146 - výměna oken-1.etapa
ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. - dodávka a montáž dvou plynových varných kotlů
ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8 dodávka a montáž jednoho plynového a jednoho
elektrického konvektomatu

Plánované akce 2016:
Akce, které budou realizovány v roce 2016, vycházejí jednak ze střednědobého plánu oprav a
dále samozřejmě z nutnosti upřednostnit tu kterou akci na základě závažnosti stavu budovy či
zařízení.
Neméně důležitým faktorem je i přidělení finančních prostředků.
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Jako příklad plánovaných akcí uvádíme:







Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Brno, 28. října 22, p.o. (již proběhla VZ, fáze výběr
dodavatele)
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30 b, p.o.
Rekonstrukce tělocvičny včetně opravy zdiva ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
Oprava soklu budovy ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.
Rekonstrukce školní zahrady Mš Brno, Tučkova 26 p.o.

S pozdravem

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