ZÁPIS
z 11. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 05.02.2020 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 40
celkem: 42
Omluven: Martin Drdla, MSc., Ing. Martin Schwab, JUDr. Markéta Vaňková
Ing. arch. Gabriel Kurtis příchod v 16.51 hod.
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 40 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 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 10. zasedání ZMČ BS Ing. Roman Kotěra a Bc. Martin Landa
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Ing. Ivo Komárek, Ing. arch. Petr Bořecký
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
Vzdání se práva - Špitálka 5a, Brno
Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
8. Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů
Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

Pan starosta navrhl zařazení bodu Návrh na pojmenování budoucího náměstí jménem
prvního rektora JAMU Ludvíka Kundery jako bod č. 14 s tím, že bod bude projednán ihned
po bodu č. 3 Hovory s občany.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Mgr. Oplatek navrhl zařazení bodu Doplnění harmonogramu zasedání ZMČ BS pro rok 2020.
Hlasování: 19 pro, 1 proti, 5 se zdržel, 16 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Nový program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
Vzdání se práva - Špitálka 5a, Brno
Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v
pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů
Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Návrh na pojmenování budoucího náměstí jménem prvního rektora JAMU
Ludvíka Kundery
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Program byl schválen.
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K bodu 3 - Hovory s občany
Pan
, který bydlí na Zámečnické ulici, upozornil na neúnosnou situaci s rezidentním
parkováním pro občany ze Zámečnické a Veselé, protože ze 40 parkovacích míst, které jsou jako
modrá zóna, jich už 36 bylo prodáno jako rezervace, takže pro Zámečnickou, náměstí a Veselou
zbyla 4 místa, což je neúnosná situace. Navíc zbylá místa jsou postupně osazována značkami
zákazů, které jim nejsou jasné proč, ale je tam zákaz zastavení. Chtěli by pomoct a řešit tuto
situaci a navrhují, aby parkoviště, které je pod Hotelem International, bylo rovněž uděláno jako
modrá zóna s tím, aby se nedalo s místy kšeftovat a zůstalo to pro rezidenty, tak jak to bylo
původně myšleno, jinak nemají, kde parkovat.
Pan starosta poděkoval za příspěvek a požádal pana
, zda by příspěvek mohl dát písemně,
aby se tím problémem mohli zabývat v komisích a na radě.
Paní
se pana starosty dotázala, jak to pokročilo s jejich peticí, kterou psali jako
občané ulice Mlýnská a přilehlé ulice ohledně Vlněny. Co se stalo, protože tuto věc nikde na
programu nevidí a v listopadu u kulatého stolu jim bylo řečeno, že se peticí budou zabývat v
lednu/únoru. Únor je tady, zasedání zastupitelstva je tady a nic se neděje. Chtěla by vědět, jak se
to vyřešilo. A dále se vyjádřila k parkování, sdělila, že na Mlýnské udělali málo místa, takže se
tam parkuje v modrém pruhu, ale i na tom chodníku naproti a nikdo na to nereaguje, ani policie,
prostě nikdo. Sdělila, že mluvila s panem
na Kounicově ulici a ten ji potvrdil, že by to
tam nemělo být, ale je to tam stále. Na Mlýnské a na Šujanově náměstí se parkuje kdekoliv, kde
kdo chce (na trávníku, na chodníku).
Pan starosta odpověděl, že podnikli řadu kroků, které mají vést ke zlepšení situace, příští
bezpečnostní rada, která se bude konat u paní primátorky, se bude zabývat na náš popud situací v
této oblasti a to, že to není dnes na jednání zastupitelstva, neznamená, že by se tomu nevěnovali.
Je to pouze proto, že toto jsou věci, které nepodléhají projednávání v zastupitelstvu nebo
nevyžadují projednávání v zastupitelstvu.
Pan tajemník doplnil odpověď pana starosty a připomněl paní
, že 2. 1. v 7 hodin ráno si
psali sms zprávy, kdy jí pan tajemník sděloval, že se ta věc bude znovu projednávat. Byla
mnohokrát projednána na různých komisích a na radě a psal, že předpokládá, že nějaký výsledek
by mohli mít ke konci února. Prosí tedy paní
, aby ještě chvíli vydržela a pokud bude
chtít, pan tajemník jí vždycky může poskytnout nějakou průběžnou informaci.
K bodu 14 - Návrh na pojmenování budoucího náměstí jménem prvního rektora JAMU Ludvíka
Kundery
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková a pan starosta.
Usnesení ZMČ/2020/11/03 Návrh na pojmenování budoucího náměstí jménem prvního rektora
JAMU Ludvíka Kundery
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
návrh na pojmenování budoucího náměstí jménem prvního rektora JAMU Ludvíka
Kundery, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
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souhlasí
s pojmenováním budoucího náměstí před novým koncertním sálem (Janáčkovo
kulturní centrum) po Ludvíku Kunderovi (prvním rektorovi JAMU),
doporučuje
ZMB schválit pojmenování budoucího náměstí před novým koncertním sálem
(Janáčkovo kulturní centrum) po Ludvíku Kunderovi (prvním rektorovi JAMU) a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 4 - Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr. Oplatek,
JUDr. Dumbrovská, pan starosta, vedoucí OŽP, JUDr. Závodský a tajemník ÚMČ BS.
Usnesení ZMČ/2020/11/04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 15 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 - Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/11/05 Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
souhlasí
s vydáním Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39, č.p. 93, pozemek p.č. 489, jehož
je budova součástí, a související pozemek p.č. 488 vše v k.ú. Pisárky, o vymezení
jednotek podle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz příloha),
souhlasí
s prodejem obecních vymezených bytových jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4
v bytovém domě Hroznová 39, k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na
pozemku p.č. 489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2 vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a
spoluvlastnických podílů na pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada),vše v k.ú.
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Pisárky, za cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ s tím, že
volné jednotky budou prodány v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší
kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB Hroznová 39 do katastru
nemovitostí,
souhlasí
se záměrem prodeje obecních vymezených bytových jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4
v bytovém domě Hroznová 39, k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na
pozemku p.č. 489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2 vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a
spoluvlastnických podílů na pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada) v k.ú.
Pisárky, za cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ s tím, že
volné jednotky budou prodány v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší
kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB Hroznová 39 do katastru
nemovitostí,
doporučuje
ZMB schválení záměru prodeje nemovitých věcí dle třetí části tohoto usnesení,
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko Magistrátu města
Brna,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39, které je
přílohou tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis Prohlášení vlastníka
budovy Hroznová 39, které je přílohou tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Vzdání se práva - Špitálka 5a, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Závodský, Mgr. Oplatek a Mgr. Mandát.
Usnesení ZMČ/2020/11/06 Vzdání se práva - Špitálka 5a, Brno
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 100 % z celkové částky 93.431,23
Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 251 C 64/2011-39)
vzniklé v souvislosti s užíváním bytu č. , Špitálka 5a, Brno, která je vymáhána
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v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 137Ex 30846/16, povinní:
(
)a
(
)a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS postupovat v souladu s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Flamiková, Mgr. Lukešová, Mgr. Oplatek, tajemník ÚMČ BS, JUDr. Závodský a 1. místostarosta
Bc. Landa.
Usnesení ZMČ/2020/11/07 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
souhlasí
se zněním návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, s výjimkou
stanovení kratší doby nočního klidu pro akci Majáles v termínu 30.4.-1.5.2020,
souhlasí
s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, o výjimečné případy uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit znění návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 11/2017, o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, s výjimkou
stanovení kratší doby nočního klidu pro akci Majáles v termínu 30.4.-1.5.2020,
doporučuje
ZMB schválit doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2017, o nočním klidu, o výjimečné případy uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
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K bodu 8 - Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek a Ing. Bílek.
BcA. Kalousek navrhuje z přílohy 3a) vynechat v rámci městské části ulici Dornych, jakožto
jediné místo, kde se reguluje produkce hudby uvnitř pohostinských zařízeních.
Zároveň pan zastupitel Kalousek prosí o zaznamenání jeho nesouhlasu se zařazením jakékoliv
adresy, kde je regulována produkce hudby uvnitř pohostinských zařízení.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu BcA. Kalouska o vypuštění ulice Dornych z přílohy vyhlášky.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/11/08 Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce
hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
souhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, s tím, že nepožaduje změnu přílohy obecně závazné vyhlášky,
s výjimkou doplnění nově pojmenovaných ulic na území MČ BS dle přílohy č. 3b)
tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. …/2020, o
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s doplněním nově
pojmenovaných ulic na území MČ BS dle přílohy č. 3b) tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 8 proti, 7 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení ZMČ/2020/11/09 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a to včetně
přílohy, (viz příloha č. 2a) a 2b) tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a to včetně
přílohy, (viz příloha č. 2a) a 2b) tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
JUDr. Závodský nahlásil podjatost u tohoto bodu.
Usnesení ZMČ/2020/11/10 Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
změnu přílohy k nařízení vlády č. 318/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, spočívající ve zvýšení maximální výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstev s účinností od 1.1.2020, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
stanovuje
odměnu neuvolněným členům ZMČ BS za výkon funkce za měsíc v následujících
částkách:
 neuvolněný místostarosta:
50.224,- Kč
 předseda komise rady:
5.580,- Kč
 člen výboru zastupitelstva, komise rady:
4.651,- Kč
 neuvolněný člen zastupitelstva:
2.791,- Kč
s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZMČ BS se
stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy
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maximálně 3 odměny za výkon funkce, a to za výkon funkcí předsedy/člena komise
RMČ BS nebo člena výboru ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Mgr. Lukášová Spilková, 1. místostarosta Bc. Landa, Mgr. Flamiková a Mgr. Mandát.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 11. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit elektronické zpřístupnění všech materiálů z RMČ BS všem
zastupitelům nejpozději do jedné hodiny po ukončení dané RMČ BS.
Hlasování: 16 pro, 5 proti, 6 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/11/11 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 11. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/11/12 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 11. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
9

K bodu 13 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/11/13 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 05.02.2020,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 15 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
JUDr. Závodský by rád nepoděkoval panu radnímu Mandátovi, protože od něj obdržel odpovědi
na své interpelace a je to spíše pro Sherlocka Holmese, aby vypátral, na co vlastně odpovídá. Na
druhou stranu si z toho bere to pozitivní, evidentně je v něm skrytý ekolog, protože tak stručné
vyjádření a šetření tonerů tak přispívá k ochraně životního prostředí. Prosí pana tajemníka a
ostatní členy rady, bývalo dobrým zvykem zopakovat obsah interpelace, protože když je jich
více, tak z toho nerozklíčoval, na co pan radní v těch dvou a třech řádcích odpovídá. Zároveň se
dotázal pana tajemníka, jestli paní Ing. Drybčáková, která vypravovala odpovědi na interpelace,
od 13. ledna je nějak vážně nemocná nebo odcestovala mimoevropský kontinent, protože dvakrát
ji JUDr. Závodský prosil, aby mu ty odpovědi rozklíčovala, ale až do dnešního dne nenašla sílu
mu na ty emaily odpovědět.
Mgr. Flamiková se dotázala na zábor chodníků, když se opravují nějaké budovy. Z nějakého
důvodu se začaly chodníky zabírat celé, tzn., že chodec jde, najednou chodník skončí a on to
musí nějakým způsobem přecházet po komunikaci nebo přejít na druhou stranu. V listopadu
takto zemřel jedenadvacetiletý kluk na Cejlu, který obcházel stavbu po komunikaci a včera jí
posílal do emailu fotku jeden pán z Grohové, přečetla, co jí napsal: Když se zabral chodník, tak
se okolo zabraného prostoru dřív vymezil pěší koridor, až to co zbylo, připadlo autům. Dodnes
se to tak mimochodem dělá i v Rusku. U nás je to tak, že se zabere chodník, umístí se značka
zákaz vstupu chodcům a i okolo zabraného prostoru parkují auta. Moji ženu to tak rozčiluje, že
cestou do práce raději obchází po Gorkého, zatímco já zůstávám věrný, obcházím vozovkou a
chodím Grohovou, ale třeba s miminkem to je nepříjemné a přestal jsem kvůli tomu používat
kočárek. S tím jak je ulice Grohova nepoužitelná, jen pár metrů směrem k Úvozu je takto zavřená
druhá strana, takže člověk musí najít mezeru mezi parkujícími auty nebo jít silnicí. Podle mě je
hlavní problém to uzavírání pěších koridorů bez náhrady. Až jeden z kuriózních důsledků je to,
že se ve vymezeném prostoru parkuje, podélně se také parkuje a potřeby chodců se ignorují. Děsí
mě jejich představa, že kdo chodí pěšky, tak nespěchá a může si dopřát nějaké dobrodružství.
Přitom pěší individuální doprava má jednoznačné plus pro město a pro všechny. Děkuji. Mgr.
Flamiková žádá Odbor dopravy ÚMČ BS i Odbor dopravy MMB, aby tomuto věnoval pozornost
a ty pěší koridory vymezoval, protože si pamatuje příklad z Mendlova náměstí, kde byla ještě u
toho zavřeného chodníku cedule: Přejděte na opačnou stranu v místě, kde na opačné straně
žádný chodník není. Stejně tak je teď zavřená Lidická a tam ti lidé nemají kam přejít na druhou
stranu na chodník, je tam park, u kterého je zábradlí. Moc prosí pana radního Mandáta a pana
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náměstka Kerndla, aby se tomuto mohli věnovat. A dále se dotázala na vnitroblok na Bakalově
nábřeží. Je tam dlouhodobě velice nebezpečná situace před školou, kam zajíždí rodiče, kteří tam
vozí děti. Na základě toho v minulém volebním období pan kolega Bořecký nechal zpracovat
územní studii, že je možné do toho vnitrobloku umístit parkovací dům. V tuto chvíli to tam
vypadá tak, že auta nelegálně parkují na zeleni, před školu zajíždí spousta aut, které ohrožují děti
na chodníku, a spěje to tam k nějakému maléru. Na poslední dopravní komisi dostali studii,
kterou nechal zpracovat pan radní Mandát od projektanta Bkomu a Mgr. Flamiková
předpokládala, že tento návrh půjde ještě do komise životního prostředí a do stavební komise,
protože je tam navrhován zábor zeleně, která je ve vyhlášce a zrušil se tam ten parkovací dům.
Žádá radu, přestože to už v pondělí schválila, zda by to té komisi životního prostředí a stavební
komisi dala, protože Mgr. Flamiková si nepamatuje situaci, když se něco zařazuje zeleni, že by
to nešlo do komise životního prostředí. Navíc je přesvědčená, že ta studie, tak jak je udělaná, ten
problém před tou školou nevyřeší. A jestli se za 25 mil. zrekonstruuje ten vnitroblok, dá se tomu
nablýskaný nátěr a pak to nebude fungovat, tak je to špatně.
Zastupitel Reiner se vyjádřil k Jakubskému náměstí a těm regulacím nebo změnám, které se tam
chystají. Primárně se o těchto věcech bude rozhodovat na velké radnici, kam docházejí stížnosti
občanů nebo pan
osobně. Podle něj to ale je srdce naší městské části a tak se zamýšlí nad
tím, co nás čeká nebo nečeká. Z vlastní zkušenosti ví, že toto téma je věčné a že nemá
jednoduché řešení. Legendární jména jako pan
z náměstí Svobody,
z
Kamenné kolonie, manželé
, jména známá z našich kauz a není náhoda, že jsou to
jména vítězů. Jde o lidi, kteří jsou ochotní se této záležitosti věnovat 24 hodin denně na rozdíl od
politiků, kteří si toto dovolit nemůžou, což u politiků ani nejde a tak se snaží to zařídit tak, aby se
vlk nažral a koza zůstala celá. Prostě se tam přidělají zahrádky, prodloužená doba nočního klidu
zůstane, městská policie dostane nějaké interní příkazy a radnice i pan
ze spolku
Jakubák budou tak nějak spokojeni. Zastupitel Reiner mluvil s výčepními Na Stojáka, pro které
je téměř jisté, že pivo přestanou čepovat nikoliv o půl 12, jak tomu bývalo, ale v už 11 hodin,
protože jinak ty lidi ze zahrádek do 12 nedostanou. Daleko důležitější je to, že ten hluk
nevytvářeli ti lidé, kteří to pivo pili, ale třeba kuřáci případně opilci, kteří se přemísťují mezi
bary, anebo také popeláři. Takže tyto problémy ta opatření, která chceme zavést, neřeší. Jakubák,
tak jak ho dnes známe, je nový městský fenomén, o kterém se píše v zahraničním tisku nebo o
kterém referují zahraniční studenti a dělají Brnu po celém světě reklamu. Zastupitel Reiner ví, že
jednání s urputnými stěžovateli bývá složité, ale tady se dá předpokládat, že tato zcela nová
opatření ten problém nevyřeší. Navíc si myslí, že je ve hře víc, než se na první pohled zdá a
proto navrhuje, aby se město touto věcí znovu od začátku zabývalo a pokusilo se najít lepší
řešení. Z Brna se za posledních pár let stala živá evropská metropole s atraktivním nočním
životem, který se přirozeně odehrává zejména v centru. Myslí si, že by se měli začít učit pojmům
jako je řízená noční ekonomika nebo noční starosta. Navrhuje se v této věci sejít nebo vytvořit
nějakou pracovní skupinu a hledat řešení, které vytvoří precedens nebo záruky do budoucna.
Mgr. Oplatek vznesl dotaz na pana radního Mandáta. V prosinci se schvalovalo zvyšování
nájmů, teď se aktuálně pronajímají byty za 150 Kč/m2 na adrese Bratislavská 26 v tom
opraveném domě. Rada některé byty vracela na desku, nepřidělila je, tak se ptá, jaký je zájem a
jak se to zvýšení projevilo u zájemců o byt, jestli už jsou nějaké průběžné výsledky.
Pan radní Mandát odpověděl, že to nájemné 150Kč/měsíc/m2 není nijak vysoké, pokud se
podíváme na běžné tržní nájmy a částku zhruba 70 mil., kterou stála rekonstrukce té
Bratislavské. Domnívá se, že ten nízký zájem mezi občany je dán tou ne úplně vábnou adresou,
takže si myslí, že na ten nezájem nemá vliv zvýšené nájemné, ale ta adresa. V rámci získání
většího počtu zájemců a transparentnějšího procesu a rozhodování se rozhodli tyto byty umístit
na vývěsku opakovaně, aby větší množství občanů mělo větší šanci na ně dosáhnout, dozvědět se
o tom a podat si tu žádost.
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JUDr. Závodský by rád požádal o informaci k tomu dotačnímu titulu, co se týče té vyhořelé
bývalé jídelny na Kraví hoře, jak se jmenuje, kdy to bude podáno a o jakou částku bude žádáno.
Dále požádal pana radního Bořeckého o informace o probíhající soutěži na Žlutý kopec, kdo se
tam přihlásil za účastníky a jak to aktuálně vypadá, protože ta soutěž není veřejná, ani pro
zastupitele není veřejná. A dále požádal pana vedoucího Kolbábka, zda by mohl pustit video,
které mu poskytl a pak se bude ptát následně dál.
Pan starosta odpověděl, že co se týče výzvy ministerstva pro dotaci, tak tu nemá odbor životního
prostředí problém poskytnout. Co se týká soutěže na zástavbu Žlutého kopce, okruh účastníků je
známý a soutěžní návrhy jsou již odevzdané, takže ani tam není problém tuto informaci
poskytnout. A co se týká videa, tak tam pan starosta netuší, o jaké video jde a prosí o upřesnění.
JUDr. Závodský sdělil, že by se chtěl zeptat na věc, která souvisí s jednou audiovizuální
ukázkou, kterou panu Kolbábkovi poskytl a požádal ho, aby ji tady všem pustil.
Pan starosta na to reagoval, že se domnívá, že to není v souladu s jednacím řádem, promítání zde
videí, tak jak jsou zasílány, nicméně si myslí, že by bylo vhodné o tom nechat hlasovat.
Pan starosta dal tedy hlasovat o požadavku JUDr. Závodského o promítání videa.
Hlasování: 14 pro, 16 proti, 0 zdržel se, 12 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Reiner sdělil, že má taky jednu prosbu na pana Kolbábka, chtěl by na plátnu zveřejnit
jednu webovou adresu, jestli to je možné.
1. místostarosta Bc. Landa se k zastupitelům vyjádřil, že nerozumí jedné věci, zasedání
zastupitelstva řídí pan starosta, tak neví, proč se nepřišli zastupitelé za panem starostou domluvit
předem a proč tu teď řeší taková překvapení, zvlášť když se spousta zastupitelů už vidí někde
jinde.
Pan starosta upozornil, že tento bod neslouží k osobním prezentacím, ale k diskuzi nad
problematikou, která se týká městské části Brno-střed a v této souvislosti požádal pana
zastupitele Reinera o zvážení svého požadavku, protože v opačném případě o něm bude muset
pan starosta nechat hlasovat.
Zastupitel Reiner sdělil, že jde pouze o zveřejnění webové adresy, aby si ji případně mohli
kolegové zastupitelé opsat.
Pan starosta dal tedy hlasovat o promítnutí webové adresy.
Hlasovaní: 15 pro, 11 proti, 0 zdržel se, 16 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Flamiková se vyjádřila, že si z minulého volebního období pamatuje, že zde nechal pan
starosta promítat fotky z Moravského náměstí a jí by zajímalo, jestli se tehdy o tom hlasovalo
nebo předsedající schůze v tom vyšel vstříc.
Pan starosta odpověděl, že to byla věc řízení schůze.
Zastupitel Renier sdělil, že chtěl pouze obrátit pozornost k výzvě Brno proti nenávisti, ta adresa
je www.brnoprotinenavistiwebnode.cz. Je to reakce na výhružky místním muslimům a chtěl říct,
že tu výzvu vymysleli bez jakýchkoliv ambicí, prostě jen chtěli říct, že není možné v 21. století,
vyhrožovat smrtí za to, že věří v jiného Boha. Potěšilo je, že tu výzvu během několika dní
podepsalo 24 zastupitelů z devíti městských částí a pěti různých politických stran včetně dvou
starostů a místostarostů. Zastupitel Reiner by byl rád, kdyby se k té výzvě vedle Pirátů, KDUČSL nebo TOP09 připojili alespoň nějací lidé z ANO nebo ODS. Myslí si, že je zcela v pořádku,
že se zde vedou bitvy mezi koalicí a opozicí, ale pak se domnívá, že jsou věci, které stojí nad
tímto jednoduchým dělením. Myslí si, že kdyby z této akce nebylo víc, než že Brno vyšle do
republiky signál, že tady nenávist nemá prostor a to bez ohledu na to, kdo zrovna město spravuje,
tak si myslí, že by to za to stálo.
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JUDr. Závodský se omluvil, že předem nepožádal pana starostu, o kterém se domnívá, že by měl
u sebe ta příslušná tlačítka a věděl, která má zmáčknout, na druhou stranu byl informován, že ten
stejný materiál zde JUDr. Závodský chtěl promítnout už dříve a o tom pan starosta informován
byl a nebyl s tím problém. Naopak se JUDr. Závodský podivil, že si úředník musí nechat něco
takového schvalovat od starosty, když opoziční zastupitel chce něco ostatním zastupitelům sdělit.
JUDr. Závodský dává tímto ryze účelový podnět kontrolnímu výboru na to, že nevidí žádný
důvod, aby se o něčem takovém hlasovalo a aby zastupitel městské části byl omezován ve formě,
v jaké uvede svůj podnět, interpelaci nebo připomínku. Kdyby tu stál na hlavě a tu připomínku
říkal, tak se o tom také nebude hlasovat. Na závěr sdělil, jestli tu chtějí zavést takové praktiky,
tak to tu radnici zase víc zavřeli.
Zastupitelka Blaštíková reagovala na vystoupení pana zastupitele Reinera, sdělila, že s ním
výjimečně souhlasí a to tou větou, že nenávist nemá prostor. Autor toho nápisu na mešitě nebyl
dodnes vyšetřen. Shodou okolností to přišlo v den, kdy byl soud s pražským imámem, nebylo
vyšetřeno, zda to udělal majorita nebo minorita a určitě neprospívá k řešení a situaci ve
společnosti eskalovat napětí mezi muslimy a Čechy a definovat to, až policie přijde a řekne, kdo
to udělal, tak potom by se to mělo řešit, ale určitě ne takto zbytečně rozmíchávat nějaké vášně.
Na závěr se vyjádřila, že ona je pro to, že nenávist nemá prostor.
Dr. Ing. Kylbergerová se též vyjádřila k výstupu pan zastupitele Reinera a sdělila, že už vůbec to
označení, že muslimové věří v jiného Boha, je pro ni zcela pobuřující, protože on sám zřejmě
nezná žádné druhy náboženství. Paní zastupitelka sdělila, že se touto problematikou zabývá a oni
říkají, že Bůh je jeden a byla by ráda, než tady zastupitel Reiner začne šířit nenávisti, ať si
prostuduje tuto problematiku.
1. místostarosta Bc. Landa sdělil, že zde k řízení diskuze zazněla spousta různých otázek a tak by
chtěl zastupitelům přiblížit situaci, ve které stojí každý předseda komise nebo výboru nebo pan
starosta, když řídí zastupitelstvo. Znamená to nějakou přípravu, člověk si dává dohromady
program a různé podněty, které by mohly přijít a je to celkem vysilující práce. Pan místostarosta
sdělil, že si nedovede představit, že pokud by byl zodpovědný za průběh zastupitelstva, že by zde
bez jakékoliv konzultace dovolil někomu něco pustit, aniž by dopředu věděl, co to bude. Tím
pádem by chtěl v zastupitelích vzbudit pocit, který to může mít na toho, kdo řídí diskuzi, že tady
nejde o snahu omezovat zastupitele na právech, ale pouze o to, aby bylo zastupitelstvo řízeno
kulturním způsobem, jak jsme na to tady zvyklí, byť se mu někdy i vymykáme.
Zastupitel Reiner poděkoval za další a odborné podněty k věcem muslimské minority z řad SPD.
Dr. Ing. Kylbergerová podpořila JUDr. Závodského, myslí si, že je na jeho uvážení, jak chce co
prezentovat a apeluje na pana starostu a vůbec radu, aby mu příště tento prostor dali.
Na závěr pan starosta sdělil, že příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 15. dubna
2020 a popřál všem hezký večer.
K bodu 16 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 17.31 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS
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Ověřovatelé: Ing. Ivo Komárek a Ing. arch. Petr Bořecký
Zapsala: Miroslava Válková
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