Ověřovací výtisk

ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného v úterý 11.06.2019 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 35
celkem: 38
Omluven: Martin Drdla, MSc., JUDr. Michaela Dumbrovská, Pavel Dvořák, Ludmila
Oulehlová, Jiří Pertl, Mgr. Ilona Sedláková, Ing. Martin Schwab

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 35 členů je zastupitelstvo schopné
usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že zasedání zastupitelstva je audiovizuálně
přímo přenášeno prostřednictvím sítě internet a z tohoto zasedání je pořizován
zvukový a audiovizuální záznam.

ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 5. zasedání ZMČ BS Ing. Mgr. Mises a Bc. Landa potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: JUDr. Michal Závodský a Ing. arch. Vojtěch
Mencl.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Návrh byl přijat.

K bodu 2 - Projednání a schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing first)
Změna usnesení k Novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku ze 3. zasedání ZMČ BS (30.1.2019)
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6. Kontrola usnesení ZMČ BS
7. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
8. Závěr
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasoval
Program byl přijat.

K bodu 3 - Hovory s občany
Na začátku bodu pan starosta zopakoval základní pravidla vystupování v rámci bodu Hovory
s občany dle Jednacího řádu ZMČ.
Pan Vojtěch Svoboda, mechanik a jednatel Bajkazylu se vyjádřil: ,,Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, k materiálu č. 5 dnešního jednání, který předložil Ing. arch. Kurtis, je vše podstatně
vystiženo a popsáno, ale dovolte mi, abych ještě přidal příspěvek za náš kolektiv a přátele
brněnského Bajkazylu. Nová vyhláška byla schválena bez řádných podkladů a výslovně na
popud notorických stěžovatelů, kteří již dřív zpochybňovali hlukové měření našeho provozu.
Tehdy jsme investovali nemalé prostředky do dalšího odhlučnění navzdory tomu, že jsme plnili
potřebné normy. Myslím si, že jsme již projevili dost vstřícný přístup. To, co stěžovatelům
opravdu vadí, není hluk, ale vědomí, že blízko jejich bydliště je podnik, kde se střetávají lidé
rozmanitého, často nekomfortního vzhledu, vkusu a ražení. Pro všechny tyto lidi, jejich projekty,
nezávislá hnutí a organizace náš Bajkazyl poskytuje prostor, konají se tu především koncerty,
které jsou primárním zdrojem financí pro provoz, ale i benefiční akce, přednášky, workshopy,
projekce atd. Mimo to se aktivně podílíme na kultivaci našeho města a usilujeme o to, aby bylo
co nejpříjemnější pro život lidí, kteří v něm žijí. Naše cyklodílna se významně podílí na
vzrůstající městské cyklistice, která je nejen módní, ale pro dnešní velká města i tolik potřebná.
V neposlední řadě je třeba zmínit i kultivaci prostoru, který měl v minulosti velmi špatnou
pověst. Reakce města na jednostranné stížnosti omezení produkce Bajkazylu je pro klub velkým
zásahem do zdrojů jeho financování. Vnímáme to jako projev kulturní normalizace. A mimo to,
že se takové jednání neslučuje s ambicemi města dosáhnout statutu evropského města kultury
roku 2028, vyhláška, která vznikla, může představovat precedens dalšího likvidování klubů,
dalších hospod nebo jen institucí, které se někomu znelíbí. A to my nechceme. Mnohé z nich se
také proto podepsali pod naši petici společně se stovkami dalších lidí. Tímto Vás tedy vyzývám,
pokud tedy máte pocit, že opravdu něco porušujeme, jednejte přímo, podejte důkazy a domáhejte
se adekvátních sankcí, neschovávejte se za irelevantní vyhlášky. Děkuji.“.
Pan
, občan města Brna, který zde zastupuje 24 obyvatel, kteří podali petici na
podzim roku 2017, ohledně Bajkazylu a opakovaného rušení nočního klidu. Pan
zdůraznil, že pan Svoboda nevzpomínal, zda má trvalé bydliště na Brně-střed, nebo jestli je
spolumajitelem. Ohledně hluku se pan
vyjádřil, že je pravda, že od ledna tohoto roku,
kdy zastupitelé schválili novelu vyhlášky, byl klid. A proč? Protože celý leden měl Bajkazyl
problémy s elektřinou a po lednovém zasedání, kdy to bylo schváleno, tak si dávali pozor,
zvukové projevy byly nižší a slabší, protože věděli, že to půjde na hlavní brněnské zastupitelstvo,
kde to bude projednávané. Ale toto všechno porušili v únoru, protože měli kolaudaci do tří hodin
do rána, v únoru 2x nebo 3x bylo policií zaznamenáno, že to překročili do pěti hodin do rána.
Porušují i další věci, předzahrádku mají nepovolenou a minulý týden ve středu a ve čtvrtek večer
úplně v pohodě měli židličky venku, ale je to sociální podnik, takže asi oni můžou všechno.
Minulý rok to také porušovali, kdykoliv tam byla kontrola, tak na té předzahrádce to neměli
nikdy sklizeno. Na závěr pan
sdělil, že neví, co víc dodat, jelikož zde vystupoval již
nesčetněkrát, tak pokud má na něj někdo nějaké dotazy, může se ptát. Doufá, že dnes je zde už
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naposledy a poděkoval těm, kteří koncem ledna schválili tuto novelu a prosí, aby ji schválili
znovu, aby dopřáli obyvatelům klidný spánek ve svých domovech, oni tam totiž bydlí a nechodí
se tam bavit. Pan
se vyjádřil ještě k petici, o které mluvil pan Svoboda, sdělil, že tu petici
viděl, snad má správnou informaci, že se na ni můžou podepsat lidé s trvalým pobytem v Brně,
ale na petici viděl Třebíč, Přerov, Košice, Itálie, je tam spousta podpisů lidí, kteří nemají trvalý
pobyt v Brně, nebo jsou to studenti v podnájmu, ale nemají trvalý pobyt v Brně.
Paní
, členka školské komise a občanka Brna-střed se vyjádřila k bodu 4
dnešního zasedání a sdělila, že pracuje jako sociální pracovnice a po prostudování tohoto
projektu by se ráda vyjádřila ke krátké době adaptací celé cílové skupiny a to je nejméně 60
měsíců. Těch 30 měsíců je opravdu velmi krátká doba. Dále nejsou jasné finanční toky projektu
cílové skupiny a obslužného personálu, proto doporučuje, aby byl tento projekt přepracován a
byl naprosto jasný.
Znovu zde vystoupil pan Svoboda a dodal, že zahrádka Bajkazylu nemá nic společného s tím, co
mění vyhláška, o které se zde jedná a nikdy nebylo řešeno v souvislosti s jejich zahrádkou, že by
z té zahrádky šel nějaký nadměrný hluk. Ano, loni se stalo, že zahrádka po desáté nebo jedenácté
hodině nebyla sklizena, ale nikdy se nejednalo o to, že by šel ze zahrádky nějaký hluk, vždycky
se jednalo o to, že venku stály židličky. A to, co se stalo minulý týden, že dvě jejich návštěvnice
si vytáhly před Bajkazyl židličky a společně s dalšími asi dvanácti lidmi tam byly a kouřily
venku, tak velice rychle se tam objevila hlídka městské policie, takže tam jsou pod velice
dobrým dohledem.
Pan starosta upozornil na Jednací řád ZMČ BS, kdy je možné v tomto bodě vystoupit pouze
jednou, u pana Svobody teď proběhla výjimka, protože začal mluvit rychleji, než to pan starosta
stačil zaznamenat, nicméně pan starosta upozorňuje na dodržování pravidel toho bodu.
Pan
sdělil, že není jakkoliv zájmově zastoupený s Bajkazylem ani s druhou stranou,
jen by se rád k této záležitosti vyjádřil a sdělil, že ho mrzí, jakým způsobem v této věci bylo proti
Bajkazylu zakročeno, zvlášť i z toho důvodu, kde Bajkazyl leží, v jaké lokalitě, v jaké
vzdálenosti od bytových jednotek leží a jakým způsobem se Bajkazyl přizpůsobil těm prvotním
námitkám. Přijde mu, že je zde vyvíjen určitý nátlak a zaujalo ho to i z toho důvodu, že tam, co
bydlí, mají velký problém s tím, že naproti je vinárna, kde přes jakékoliv jejich snahy, ať už na
radnici nebo na polici, tak není s nimi schopno hnout, ať už překračují otevírací dobu, jak se jim
zachce. Chtěl tedy jen říct, že si nemyslí, že tak jak Bajkazyl funguje, že by porušoval pravidla v
takové míře, jak se o něm říká.

K bodu 4 - Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing first)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. arch.
Kurtis, JUDr. Kerndl, pan starosta, JUDr. Závodský a 1. místostarosta Bc. Landa.
Ing. arch. Kurtis navrhuje, aby byl návrh usnesení rozdělen na tři samostatná usnesení:
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
schvaluje
zapojení městské části Brno-střed do projektu „Programové zabydlování rodin i
jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." v rámci výzvy MPSV (výzva č. 108
Podpora programu Housing First), který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
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ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
s poskytnutím celkově 30 bytů svěřených městské části Brno-střed pro potřeby tohoto
projektu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
s poskytnutím bytů svěřených městské části Brno-střed do tohoto projektu za těchto
podmínek:
· městská část bude součástí procesu výběru nájemníků
· Statutární město Brno opraví na svoje náklady byty, které budou zapojeny do
projektu
· Statutární město Brno za každý poskytnutý byt do tohoto projektu poskytne
městské části finance na opravu vybraného neprojektového bytu, a
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu Ing. arch. Kurtise, aby bylo hlasováno odděleně o
jednotlivých odrážkách.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 11 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Následně proběhla diskuze o vzneseném návrhu Ing. arch. Kurtise a o tom, o čem bylo
hlasováno, v diskuzi vystoupil BcA. Kalousek, pan starosta, JUDr. Závodský, Mgr. Mandát, L.
Blaštíková, JUDr. Vaňková. BcA. Kalousek navrhuje vyhlášení přestávky k poradě předsedů
klubů a k ujasnění.
Pan starosta vyhlásil 10 minutovou přestávku.

Po přestávce, po dohodě předsedů klubů pan starosta prohlásil poslední hlasování za zmatečné.
Ing. arch. Kurtis vznesl pozměňovací návrh:
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
schvaluje
zapojení městské části Brno-střed do projektu „Programové zabydlování rodin i
jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." v rámci výzvy MPSV (výzva č. 108
Podpora programu Housing First), který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
s poskytnutím bytů svěřených městské části Brno-střed do tohoto projektu za těchto
podmínek:
· městská část bude součástí procesu výběru nájemníků
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·
·

Statutární město Brno opraví na svoje náklady byty, které budou zapojeny do
projektu
Statutární město Brno za každý poskytnutý byt do tohoto projektu poskytne
městské části finance na opravu vybraného neprojektového bytu, a

ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
s poskytnutím celkově 30 bytů svěřených městské části Brno-střed pro potřeby tohoto
projektu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
V diskuzi vystoupil Mgr. Oplatek, JUDr. Závodský a pan starosta. V rámci diskuze Ing. arch.
Kurtis přivítal pana Tomáše Jurčíka, vedoucího Oddělení sociálního začleňování MMB, na
kterého byly následně kladeny dotazy zastupitelů, vystoupila zde Dr. Ing. Kylbergerová, L.
Blaštíková, Mgr. Flamiková, JUDr. Kerndl, Mgr. Oplatek, Ing. arch. Kurtis, Mgr. Lukášová
Spilková, R. Freimuth, Mgr. Mandát, BcA. Kalousek, JUDr. Vaňková, Mgr. Hrabovská a z řad
veřejnosti
.
Pan starosta dal hlasovat o navržených usneseních Ing. arch. Kurtise.
Usnesení ZMČ/2019/6/04-1 Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing
first)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
schvaluje
zapojení městské části Brno-střed do projektu „Programové zabydlování rodin i
jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení I." v rámci výzvy MPSV (výzva č. 108
Podpora programu Housing First), který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 17 pro, 12 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení nebylo přijato.
Vzhledem k technickým problémům s hlasovacím zařízením, které nahlásil Ing. Mgr. Mises,
bylo hlasování prohlášeno za zmatečné a pan starosta dal o navrženém usnesení znovu hlasovat.
Hlasování: 17 pro, 13 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení ZMČ/2019/6/04-2 Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing
first)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
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s poskytnutím bytů svěřených městské části Brno-střed do tohoto projektu za těchto
podmínek:
· městská část bude součástí procesu výběru nájemníků
· Statutární město Brno opraví na svoje náklady byty, které budou zapojeny do
projektu
· Statutární město Brno za každý poskytnutý byt do tohoto projektu poskytne
městské části finance na opravu vybraného neprojektového bytu, a
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 17 pro, 7 proti, 4 se zdržel, 10 nehlasoval
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení ZMČ/2019/6/04-3 Zapojení městské části Brno-střed do výzvy MPSV č. 108 (Housing
first)
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
souhlasí
s poskytnutím celkově 30 bytů svěřených městské části Brno-střed pro potřeby tohoto
projektu,
ukládá
Bytovému odboru ÚMČ BS seznámit statutární město Brno s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 12 pro, 9 proti, 8 se zdržel, 9 nehlasoval
Usnesení nebylo přijato.
K bodu 5 - Změna usnesení k Novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ze 3. zasedání ZMČ BS
(30.1.2019)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
, Ing. arch. Kurtis, Mgr. Lukášová Spilková, PhDr. Kupková, R.
Hrabovská, pan
Freimuth. O vystoupení pana Svobody dal pan starosta hlasovat, jelikož pan Svoboda není
občanem Brno-středu. Hlasování: 30 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 6 nehlasoval. Slovo bylo uděleno.
Dále vystoupil Mgr. Oplatek, vedoucí OPO, Ing. arch. Kurtis. O vystoupení pana Svobody bylo
opět hlasováno: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 10 nehlasoval, slovo bylo uděleno. Následně
vystoupila Dr. Ing. Kylbergerová Mgr. Marciniszyn, Ing. Bílek, BcA. Kalousek, M. Reiner,
JUDr. Vaňková, Mgr. Flamiková, JUDr. Závodský, R. Freimuth, pan
, o jehož vystoupení
bylo hlasováno: 33 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasoval, Ing. arch. Kurtis a Mgr. Oplatek.
Usnesení ZMČ/2019/6/05 Změna usnesení k Novele obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku ze 3. zasedání ZMČ BS (30.1.2019)
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ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
revokuje
usnesení ZMČ/2019/3/14 přijaté na 3. zasedání konaném dne 30.1.2019, které znělo:
"souhlasí
se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, v platném znění, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.
doporučuje
ZMB schválit přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, ve stávajícím znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s požadavkem na doplnění
pohostinských zařízení na území MČ Brno-střed v místě: ulice Dornych od křižovatky
s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod. a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.",
v části textu: "s požadavkem na doplnění pohostinských zařízení na území MČ Brnostřed v místě: ulice Dornych od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí
Úzkou, v čase: Po-Ne od 10:00 do 24:00 hod.", přičemž v ostatním zůstává usnesení
beze změny a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Termín: ihned

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 18 nehlasoval
Usnesení nebylo přijato.

K bodu 6 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/6/06 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 11.06.2019,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.

K bodu 7 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
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Ověřovací výtisk

Nebyly předneseny.

K bodu 8 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18.49 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: JUDr. Závodský a Ing. arch. Mencl
Zapsala: Miroslava Válková

8

