ZÁPIS
ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 19.12.2018 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 43
celkem: 43
Omluven: JUDr. Otakar Bradáč
Mgr. Michal Marciniszyn

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Ing. arch. Vojtěch
Mencl, který konstatoval, že s ohledem na účast 43 členů je zastupitelstvo schopné
usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně prostřednictvím sítě internet a ze zasedání je pořizován zvukový a
audiovizuální záznam. Dále pan starosta představil zastupitelům novou zapisovatelku
paní Mgr. Evu Masarykovou.
Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Brno-střed
Pan starosta sdělil, že na dnešním zasedání budou skládat slib dva členové
zastupitelstva MČ Brno-střed - paní Ludmila Oulehlová a pan Jiří Pertl, kteří nebyli
přítomni na 1. ustavujícím zasedání. Pan starosta konstatoval, že člen zastupitelstva
skládá slib před zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“ a složení slibu následně
potvrdí svým podpisem. Dále upozornil, že složením slibu s výhradou, případně
nesložením slibu, mandát nevzniká. K zachování mandátu je třeba, aby zastupitel
předepsaný slib složil a učinil tak bez výhrady.
Po přečtení slibu předsedající pan starosta vyzval paní Ludmilu Oulehlovou a pana
Jiřího Pertla ke složení slibu, a to pronesením slova „slibuji“ a následně k podpisu na
připravený arch. Slib zastupitele zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Paní Ludmila Oulehlová a pan Jiří Pertl slib složili bez výhrad a podepsali připravený
arch.
Pan starosta konstatoval, že zákonem předepsaný slib tímto okamžikem složilo všech
45 členů Zastupitelstva městské části Brno-střed.
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Kontrola zápisu z minulého zasedání ZČ BS
Předsedající pan starosta přistoupil ke kontrole zápisu z ustavujícího zasedání ZMČ
BS. Pan starosta konstatoval, že zápis byl ověřen zvolenými ověřovateli panem Bc.
Martinem Landou a paní Mgr. Bc. Ladislavou Macurovou. Následně sdělil, že v
pondělí 17. prosince 2018 obdržel námitky proti zápisu z ustavujícího zasedání ZMČ
BS od pana JUDr. Michala Závodského. Námitky byly rozdány všem zastupitelům
před dnešním zasedáním
Pan starosta navrhl hlasovat o následujícím usnesení:
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 1. zasedání ZMČ BS Bc. Martin Landa a paní Mgr. Bc.
Ladislava Macurová potvrdili správnost zápisu a
bere na vědomí
námitky JUDr. Michala Závodského proti zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMČ
Brno-střed, konaného dne 21. 11. 2018.
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Pan starosta dále navrhl hlasovat o námitkách proti zápisu:
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
vyhovuje
námitce č. 1 JUDr. Michala Závodského ve znění: „Zápis v bodech 8, 9, 10 a 11
nepodává zápis věrný obraz o diskuzi vedené k volbě jednotlivých kandidátů, kdy
vůbec nezachycuje položené otázky, ani odpovědi kandidátů. Čtenář zápisu (kupř.
občan městské části) se tak ze zápisu ani v krátkosti a určité výstižnosti obsah a
průběh diskuze k tomuto bodu nedozví a neví, co bylo předmětem diskuze či
prohlášení kupř. budoucích radních.“ proti zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMČ
Brno-střed, konaného dne 21. 11. 2018.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 17 se zdrželo, 15 nehlasovalo
Návrh nebyl přijat.
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
vyhovuje
námitce č. 2 JUDr. Michala Závodského ve znění: „Bod 19 je v zápise označen jako
Různé – pověření člena zastupitelstva, byť dle schváleného programu se bod 19
nazýval Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS.“ proti zápisu z 1.
ustavujícího zasedání ZMČ Brno-střed, konaného dne 21. 11. 2018 s tím, že název
bodu 19 na str. 29 zápisu nově zní: Dotazy, podněty, připomínky, informace členů
ZMČ BS.
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Hlasování: 38 pro, 0 proti, 4 se zdrželo, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Volba ověřovatelů zápisu:
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Ing. Roman Kotěra a Ing. Martin Schwab.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.

K bodu 2 - Projednání a schválení programu
Usnesení ZMČ/2018/2/02 Projednání a schválení programu
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
program 2. zasedání ZMČ BS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1019, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť
120)
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 37 na rok 2018
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Petice o znemožnění vjezdu cyklistů na chodník Renneské třídy 29 a 31 v Brně
Petice "Proti polyfunkčnímu objektu na nároží ul. Vídeňské a Táborského
nábřeží"
Petice "za zvýšení bezpečnosti pohybu v podchodu pod ulicí Heršpická na
mezinárodní cyklotrase č. 1a"
Petice - žádost o neprodloužení nájemní smlouvy
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

19.
20.
21.
22.

Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2019
Kontrola usnesení ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
K bodu 3 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupil pan Mgr. Tomáš Řepa, PhD., který uvedl, že se na něj stále
obrací občané s dotazy ohledně Kohnovy cihelny, jestli a kdy se rámcově vidí realizace výstavby
která tam má nastat, v podobném duchu se ptá i na park kousek od Nemocnice u Sv. Anny,
jakým způsobem bude nová zástavba přiléhat k té staré a kdy je plánovaná výstavba.
V krátkosti poděkoval za dvě věci – váží si asistence a pomoci odboru životního prostředí,
protože jiní občané se na něj obrátili kvůli areálu vedle IBC, kde byla nelegální skládka
s poházenými pneumatikami a nelegální reklamou, která do 14 dnů zmizela. Ještě poděkoval za
podporu s projektem „příběhy našich sousedů“, který pokračuje a mají pobočku na Cejlu a věří,
že do budoucna bude další úspěch, že to dostanou na co nejvíc škol, protože to má podle něj
smysl.
Na dotazy odpověděl Ing. arch. Bořecký: co se týče území Červeného kopce (Kohnovy cihelny),
na toto území proběhla uzemní studie Ing. arch. Pelčáka, kromě možnosti zástavby se zde
prověřili 2 složité věci. Dopravní napojení této lokality, která v této době, pokud se nezrealizuje
nějaké výrazné dopravní opatření, je napojitelné pouze do ulice Vídeňské, kde to je kapacitně
přetížené. Druhý problém je s kanalizací, která stejně do ulice Vídeňské kapacitně nevyhovuje.
Na tomto území se pracuje, ale Ing. arch. Bořecký nevidí úplně ideálně, že by se to v dohledné
rozběhlo. Co se týče nároží Anenská/Pekařská, dle jeho informací se zpracovává projektová
dokumentace podle vítězného návrhu soutěže, kterou si zpracoval vlastník pozemku a je to
vázané změnou regulačního plánu na výstavbu v této lokalitě. Takže časově kdy a jak to bude,
není schopen odpovědět.
Jako další vystoupil pan
s příspěvkem k vylepšení veřejných toalet, zejména na
Mendlově náměstí. Prosí o co nejdřívější opravu, a také zařadit základní monitoring či jiné
ochranné prvky proti vandalům.

K bodu 4 - Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/04 Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4) – II.
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 47/29 v bytovém domě Gallašova č.
p. 47 (č.or. 4), postaveném na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického podílu na
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společných částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického podílu na pozemku pod
bytovým domem p.č. 559 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše v k.ú.
Štýřice, stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle
první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle první části tohoto usnesení.

Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.

Termín: 18. 01. 2019

K bodu 5 - Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/05 Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – I.
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 164/8 v bytovém domě Jana Uhra č.p.
164, č. or. 6, postaveném pozemku p.č. 990, spoluvlastnického podílu na společných
částech bytového domu Jana Uhra č.p. 164, č. or. 6, spoluvlastnického podílu na
pozemku p.č. 990 a na pozemku funkčně spjatém p.č. 994/1, vše v k.ú. Veveří,
stávajícím nájemcům
a
za podmínek smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
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ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat smlouvu o převodu vlastnictví podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví podle první části tohoto usnesení.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Termín: 18. 01. 2019
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.

K bodu 6 - Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/06 Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XVIII.
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky 59/18 v bytovém domě Grmelova č. p.
59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše v k.ú. Štýřice,
stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat smlouvu o převodu vlastnictví podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví podle první části tohoto usnesení.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.

Termín: 18. 01. 2019

K bodu 7 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1019, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť 120)
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Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/07 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1019, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť 120)
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
nesouhlasí
se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova č.p. 705 –
objekt k bydlení) na pozemku p.č. 1019 o vým. 220 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
,
a
z úrovně MČ
Brno-střed,
nemá námitek
k využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova č.p. 705 – objekt
k bydlení) na pozemku p.č. 1019 o vým. 220 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
,
a
, z úrovně statutárního
města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: 07. 01. 2019
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 3 se zdrželo, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/08 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2018,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 3 se zdrželo, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
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Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil
JUDr. Závodský a Mgr. Pavčík.
Usnesení ZMČ/2018/2/09 Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.

Termín: 31. 12. 2018

K bodu 10 - Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž
vystoupil JUDr. Závodský, vedoucí odboru Odboru ekonomického ÚMČ BS Ing.
Matejov, vedoucí Odboru informatiky ÚMČ BS pan Kolbábek a JUDr. Dumbrovská.
Usnesení ZMČ/2018/2/10 Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 31.12.2018
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Rozpočtové opatření č. 37 na rok 2018
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/11 Rozpočtové opatření č. 37 na rok 2018
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 37 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
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Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Termín: 31. 12. 2018

Usnesení k bodu 11 bylo přijato.

K bodu 12 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila
Mgr.Flamiková, Bc. Landa, vedoucí odboru Odboru ekonomického ÚMČ BS Ing.
Matejov, tajemník ÚMČ BS, Mgr. Oplatek, Ing. Kotěra, JUDr. Závodský a pan
starosta.
JUDr. Závodský navrhl přijmout usnesení:
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
ukládá
RMČ do 30. 6. 2019 zajistit min. 9,6 mil. Kč pro akci "Odstranění objektu bývalé
důstojnické jídelny a kuchyně při ulici Žižkově + následná parková úprava povrchu" z
rozpočtu MČ Brno-střed a akci "Odstranění objektu bývalé důstojnické jídelny a
kuchyně při ulici Žižkově + následná parková úprava povrchu" zařadit na první místo
požadavků MČ Brno-střed na transfery z rozpočtu statutárního města Brna či jiného
financování z úrovně statutárního města Brna a v rámci případného projednávání
takového financování v rámci statutárního města Brna danou investici aktivně
podporovat.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 18 se zdržel, 16 nehlasovalo.
Usnesení nebylo přijato.
Dále dal pan starosta hlasovat o návrhu usnesení, jak byl předložen:
Usnesení Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
 rozpočet městské části Brno-střed na rok 2019, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, kde:
celkové zdroje jsou ve výši 591 610 tis. Kč, z toho:
 celkové příjmy 570 169 tis. Kč
 financování 21 441 tis. Kč,
které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2018
celkové výdaje jsou ve výši 591 610 tis. Kč,


finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2
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tohoto materiálu,
 tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový
fond a Fond adopce veřejné zeleně), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
 plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,

schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 dle § 12 odst. 2)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění:
 celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
 celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
 celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové
skladby,
 celkový objem financování,
 celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
 celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,
pověřuje
RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2019 v tomto rozsahu:
a)přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to
kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených
Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu
provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců,
b)nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků
městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů
včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a
c)zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných
škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení
výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné,
ukládá
RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ
Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové
skladby dle přílohy č. 5 a
ukládá
RMČ BS předkládat průběžně Finančnímu výboru ZMČ BS přehled rozpočtových
opatření schválených RMČ BS.
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Hlasování: 35 pro, 0 proti, 8 se zdržel
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.

Termín: 31. 12. 2018

K bodu 13 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/13 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 2. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 14 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K tomuto bodu se vyjádřil JUDr. Závodský,
Mgr. Lukášová Spilková,PhD., pan starosta a Dr. Ing. Kylbergerová.
Usnesení ZMČ/2018/2/14 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 2. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 se zdrželo, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.

K bodu 15 - Petice o znemožnění vjezdu cyklistů na chodník Renneské třídy 29 a 31 v Brně
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila
Mgr. Flamiková a pan starosta.
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Usnesení ZMČ/2018/2/15 Petice o znemožnění vjezdu cyklistů na chodník Renneské třídy 29 a 31
v Brně
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
"Petici o znemožnění vjezdu cyklistů na chodník Renneské třídy 29 a 31 v Brně", která
je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou petentům, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 16 - Petice "Proti polyfunkčnímu objektu na nároží ul. Vídeňské a Táborského nábřeží"
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil
JUDr. Závodský, Bc. Doležal, Bc. Landa a pan starosta.
JUDr. Závodský vznesl návrh na oddělené hlasování k bodu. Pan starosta dal o tomto
návrhu hlasovat.
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
souhlasí
s tím, že k bodu č. 16 bude hlasováno odděleně.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 16 nehlasovalo
Návrh byl přijat.
Usnesení ZMČ/2018/2/16 Petice "Proti polyfunkčnímu objektu na nároží ul. Vídeňské a
Táborského nábřeží"
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
petici "Proti polyfunkčnímu objektu na nároží ul. Vídeňské a Táborského nábřeží",
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.

Termín: ihned
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ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou petentům, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 11 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 17 - Petice "za zvýšení bezpečnosti pohybu v podchodu pod ulicí Heršpická na mezinárodní
cyklotrase č. 1a"
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/17 Petice "za zvýšení bezpečnosti pohybu v podchodu pod ulicí Heršpická
na mezinárodní cyklotrase č. 1a"
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
petici "za zvýšení bezpečnosti pohybu v podchodu pod ulicí Heršpická na mezinárodní
cyklotrase č. 1a", která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou petentům, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 18 - Petice - žádost o neprodloužení nájemní smlouvy
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/18 Petice - žádost o neprodloužení nájemní smlouvy
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
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bere na vědomí
petici, jejímž předmětem je žádost o neprodloužení nájemní smlouvy nájemkyni na
adrese Bratislavská 39 v Brně, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou zástupci petičního výboru, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.

Termín: ihned

K bodu 19 - Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V diskuzi vystoupil JUDr. Závodský a
tajemník ÚMČ BS.
Usnesení ZMČ/2018/2/19 Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2019
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
schvaluje
harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit jeho zveřejnění.
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Termín: ihned

Usnesení k bodu 19 bylo přijato.

K bodu 20 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/2/20 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 19. 12. 2018,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.

14

K bodu 21 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V této diskuzi vystoupil JUDr. Závodský a
Bc. Landa.
JUDr. Závodský vznesl dotaz, co současná rada od doby, co byla ustanovena, až do
teď vykonala ve věci zpřístupnění parkovací plochy na Obilním trhu vedle bývalého
domu mládeže, popř. pokud nevykonala ničeho, co v dohledné době vykoná. Další
dotaz pro budoucnost - zajímá ho, jakým způsobem s reálným návrhem dalších kroků
bude řešena situace se společností EuroAWK, kdy předchozí koalice zkonstatovala
neplatnost smlouvy s EuroAWK. Pokud se nemýlí, tak ty peníze, které nám jednou za
rok pošlou, jim vracíme. Status je tedy takový, že z těch peněz nemáme žádný
prospěch. Dané přístřešky nadále existují, jsou na nich reklamy vyvěšované, tzn.
EuroAWK z nich má příjem a tedy není jasné, co se z toho tedy dále děje nebo jaký
bude další postup. Dále požádal kolegu Vaníčka a Dvořáka, pokud by mu mohli dát na
únorové zastupitelstvo za měsíc leden denní přehled jejich činností v rámci 8hodinové
pracovní doby. Není mu totiž bohužel známo, co která funkce obsahuje, tak by se rád
tímto způsobem s obsahem funkcí seznámil a seznal, na kolik oni umí vytěžovat
aktuální pracovní stav, když předchozí koalice to zvládla i bez těchto speciálních
funkcí.
Bc. Landa uvedl k problematice smlouvy s EuroAWK, že ke konci volebního období,
tedy asi 10 schůzí RMČ BS zpět, přijímali usnesení, které je zveřejněno na webových
stránkách MČ BS. Poprosil v rámci vypořádání této interpelace, pokud to může
nazývat interpelací, aby pan tajemník toto usnesení dohledal a předal ho JUDr.
Závodskému.
Dále Bc. Landa uvedl, že ho zajímá, jestli se ho také týká „snímkování“. JUDr.
Závodský upřesnil, že ta prosba byla směřována na dva kolegy, nikoliv na něj.
Bc. Landa nabídl JUDr. Závodskému možnost sledovat jej přes aplikaci, vč. exportu
z doby minulých 4 let.
Pan starosta poděkoval všem za účast na zasedání zastupitelstva, popřál veselé Vánoce
a mnoho odpočinku a štěstí do nového roku s tím, že se těší na další setkání
zastupitelstva v příštím roce, které by mělo proběhnout 30. ledna 2019.
Pan starosta ukončil toto zastupitelstvo.
K bodu 22 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 17:30 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS
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Ověřovatelé: Ing. Roman Kotěra a Ing. Martin Schwab
Zapsala: Mgr. E. Masaryková
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