ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 06.05.2020 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 42
celkem: 42
Omluven: Róbert Čuma, Ing. Roman Kotěra, PhDr. Jan Pazdírek
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 42 členů je zastupitelstvo schopné
usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že ze zasedání je pořizován zvukový
záznam a obrazový záznam plátna zobrazujícího hlasování a je přímo přenášeno
prostřednictvím sítě internet.
Pan starosta informoval zastupitele o chodu úřadu v rámci krize COVID-19:
„Již 10. března se sešel krizový štáb, a to v souvislosti se zákazem hromadných akcí a
výuky na školách. Přijal řadu opatření, která umožnila fungování úřadu i v době
následně vyhlášeného nouzového stavu.
Pan tajemník umožnil pracovníkům radnice pracovat z domu, postupně zajistil
dostatečné množství ochranných pomůcek. Při dodržení všech opatření vlády si úřad
udržel plnou dynamiku svého výkonu a zajišťoval pomocí vzdáleného přístupu
všechny své agendy. Jako jedna z mála veřejných institucí jsme dokázali za dne na den
přejít na moderní způsob práce s využitím výpočetní techniky a po celou dobu jsme na
dálku udrželi kontakt s občany a vyřizovali jejich záležitosti. Kladlo to velké nároky
na vedoucí odborů i všechny zaměstnance, ale ti se svého nového úkolu zhostili velmi
odpovědně a obětavě.
Kromě fungování úřadu bylo nutné udržet v provozu pečovatelskou službu, která
rozváží obědy pro zhruba 400 seniorů a zajišťuje další péči pro 90 z nich, což se nám
podařilo. Zajistili jsme také informace a ochranné pomůcky pro více než 600 klientů
našich Domů s pečovatelskou službou.
Stranou nezůstali ani občané. Ihned v prvních dnech nouzového stavu jsme připravili
leták s nejdůležitějšími telefonními čísly, na které se mohli občané obracet s žádostmi
o informace nebo o pomoc. Díky významné pomoci brněnských skautů jsme letáky
dostali do všech domů a většiny schránek naší městské části v řádu dní.
Poté, co nám ministerstvo umožnilo nahlédnout do registru obyvatel, oslovili jsme
dopisem zhruba 8 300 seniorů ve věku 70 let a více a nabídli jim bavlněné roušky
zdarma, pokud ještě nemají. Dopis zvedl velkou vlnu zájmu, do dnešního dne jsme
opět díky brněnským skautům doručili k našim seniorům domů téměř 5 000 roušek.
Musím říct, že zpětná vazba od občanů, ať už na leták nebo na roušky, byla velmi
pozitivní.
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Také musím poděkovat kolegům z Divadla Polárka, kteří našili několik tisíc roušek
zdarma nejen pro nás, ale i pro další potřebné, nemocnice, hospic, domovy důchodců a
také lidi bez domova. A také děkuji kolegyním z úřadu, které doma šily a zvlášť
v prvních dnech pomohly zajistit dostatek ochranných pomůcek pro kolegy na úřadu a
poté i pro seniory.
Od počátku jsme se také věnovali tématu pomoci podnikatelům. Nejprve jsme
schválili odklad placení nájemného pro ty, kteří mají provozovny v domech svěřených
městské části Brno-střed, abychom jim alespoň trochu ulevili. Odklad nájemného jsme
umožnili také obyvatelům našich bytů, kteří by se kvůli pandemii dostali do tísně.
Poté jsme připravili systém promíjení nájemného pro podnikatele, který je jedním
z bodů dnešního jednání zastupitelstva.
Úřad městské části také letos promine všem žadatelům místní poplatky za restaurační
zahrádky, a i když nás na poslední chvíli provozovatelé zahltili více než 100 žádostmi,
umožníme jim začít provozovat zahrádky 11. května s tím, že povolení společně
s nimi dořešíme postupně. Budeme povolovat také takzvané zahrádky bez vybavení.
To znamená, že pokud to místní podmínky umožní, bude možné na vymezené ploše
konzumovat občerstvení i mimo klasické zahrádky. Hledáme všechny cesty, jak
usnadnit podnikatelům restart podnikání a občanům umožnit opět navštěvovat
oblíbené podniky, jak byli zvyklí.
Na závěr bych tedy chtěl poděkovat všem pracovníkům radnice, že se mimořádnou
situací vypořádali skvěle a provoz úřadu nebyl nikterak omezen, brněnským skautům i
všem, kteří pomáhali a stále pomáhají v této mimořádné situaci.“.
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 11. zasedání ZMČ BS Ing. Ivo Komárek a Ing. arch. Petr
Bořecký potvrdili správnost zápisu a
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Mgr. Bc. Ladislava Macurová a BcA. Petr
Kalousek.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31,32; k.ú.
Trnitá (Hladíkova)
5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/20,23,40,50; 1191/31,32; k.ú.
Trnitá (Hladíkova)
6. Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
7. Dispozice s majetkem - Prodej Francouzská 58
1.
2.
3.
4.

2

8. Dispozice s majetkem - Prodej Konečného náměstí 1,2,3/Čápkova 48/Jiráskova
59
9. Dispozice s majetkem- Prodej Konečného náměstí 4,5,6/Žižkova 2/Veveří 73
10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 (Gallašova 4)
11. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č.47/7 (Gallašova 4)
12. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 (Gallašova 8)
13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
14. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří
(Čápkova 44)
15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno
(Bezručova 9)
16. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
17. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
18. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vlhká 11, Brno
19. Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci
související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch
nájemců nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
20. Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
21. Petice za zřízení trolejbusové zastávky
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
23. Novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
24. Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j.
MMB/0129327/2020
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
26. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
27. Kontrola usnesení ZMČ BS
28. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
29. Závěr
Pan starosta navrhl zařazení bodu Informativní zpráva o opatřeních města Brna k udržení
atraktivity veřejného prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době
možnosti nákazy koronavirem SARS-CoV-2 jako bod č. 23 s tím, že ostatní body se
přečíslují.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nový program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31,32; k.ú.
Trnitá (Hladíkova)
3

5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/20,23,40,50; 1191/31,32; k.ú.
Trnitá (Hladíkova)
6. Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
7. Dispozice s majetkem - Prodej Francouzská 58
8. Dispozice s majetkem - Prodej Konečného náměstí 1,2,3/Čápkova 48/Jiráskova
59
9. Dispozice s majetkem- Prodej Konečného náměstí 4,5,6/Žižkova 2/Veveří 73
10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 (Gallašova 4)
11. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č.47/7 (Gallašova 4)
12. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 (Gallašova 8)
13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
14. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří
(Čápkova 44)
15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno
(Bezručova 9)
16. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
17. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
18. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vlhká 11, Brno
19. Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci
související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch
nájemců nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
20. Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
21. Petice za zřízení trolejbusové zastávky
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
23. Informativní zpráva o opatřeních města Brna k udržení atraktivity veřejného
prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době možnosti
nákazy koronavirem SARS-CoV-2
24. Novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
25. Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j.
MMB/0129327/2020
26. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
27. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
28. Kontrola usnesení ZMČ BS
29. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
30. Závěr
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 3 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu nikdo nevystoupil.
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K bodu 4 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31,32; k.ú. Trnitá
(Hladíkova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/04 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50;
1191/31,32; k.ú. Trnitá (Hladíkova)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkupního práva k nabytí
spoluvlastnických podílů ve výši id. 4/7 na pozemku p.č. 377/24 o vým. 87 m2 a ve
výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 377/23 o vým. 23 m2, p.č. 377/40 o vým. 109 m2, p.č.
377/50 o vým. 936 m2, p.č. 1191/31 o vým. 13 m2 a p.č. 1191/32 o vým. 7 m2, k.ú.
Trnitá, dle nabídky paní
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 žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/20,23,40,50; 1191/31,32; k.ú. Trnitá
(Hladíkova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/05 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/20,23,40,50;
1191/31,32; k.ú. Trnitá (Hladíkova)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkupního práva k nabytí
spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 na pozemku p.č. 377/20 o vým. 2 m2 a ve
výši id. 1/4 na pozemcích p.č. 377/23 o vým. 23 m2, p.č. 377/40 o vým. 109 m2, p.č.
377/50 o vým. 936 m2, p.č. 1191/31 o vým. 13 m2 a p.č. 1191/32 o vým. 7 m2, k.ú.
Trnitá, dle nabídky paní
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 žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
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K bodu 6 - Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Mgr. Oplatek, Mgr. Hrabovská, JUDr. Závodský, L. Blaštíková, Ing. Komárek, Ing.
arch. Kurtis, JUDr. Kerndl, Mgr. Marciniszyn, 1. místostarosta Bc. Landa a pan starosta.
BcA. Kalousek požádal o zaznamenání jeho nesouhlasu s odsvěřením, případně prodejem tohoto
domu.
Mgr. Oplatek též nesouhlasí a za klub Strany zelených navrhuje oponentní usnesení:
ZMČ ve vztahu k domu Hvězdová 3, Brno pověřuje starostu MČ zajištěním závazného stanoviska
statutárního města Brna k odsvěření a k jeho budoucímu využití (včetně sdělení finančního a
časového zajištění) a odkládá rozhodnutí o dalším naložení s daným domem do konkrétního
sdělení města Brna.
Hlasování: 15 pro, 3 proti, 11 se zdržel, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Hrabovská je stejného názoru jako BcA. Kalousek a Mgr. Oplatek a za celý zastupitelský
klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že též nesouhlasí s prodejem této nemovitosti.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/12/06 Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s odsvěřením, popř. prodejem nájemcům či 3. osobě, nebo využitím pro sociální účely
(např. sdílené bydlení, Strategický plán sociálního začleňování), pozemku p.č. 116,
jehož součástí je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice,
trvá
na projednání odsvěření pozemku p.č. 116, jehož součástí je stavba č.p. 289
(Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice v orgánech samosprávy statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 10 proti, 5 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Dispozice s majetkem - Prodej Francouzská 58
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. arch.
Kurtis, JUDr. Kerndl, Dr. Ing. Kylbergerová a 1. místostarosta Bc. Landa.
Ing. arch. Kurtis za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
domu.
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JUDr. Kerndl za klub ODS prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s nesouhlasným
stanoviskem.
Dr. Ing. Kylbergerová za klub SPD prosí o zaznamenání do zápisu, že souhlasí s prodejem.
1. místostarosta Bc. Landa pro potřeby zápisu uvedl, že bude hlasovat v souladu s návrhem tak,
jak byl předložený.
Usnesení ZMČ/2020/12/07 Dispozice s majetkem - Prodej Francouzská 58
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 133, jehož součástí je bytový dům č.p.
861 (Francouzská 58) a pozemku p.č. 135/1, k.ú. Zábrdovice, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“ a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 12 proti, 3 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Prodej Konečného náměstí 1,2,3/Čápkova 48/Jiráskova 59
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková, Ing. arch. Kurtis, JUDr. Závodský, BcA. Kalousek, Mgr. Hrabovská, JUDr.
Kerndl, JUDr. Vaňková, Mgr. Mandát, Mgr. Marciniszyn, 1. místostarosta Bc. Landa a Ing.
arch. Horák.
Ing. arch. Kurtis za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem.
Usnesení ZMČ/2020/12/08 Dispozice s majetkem - Prodej Konečného náměstí 1,2,3/Čápkova
48/Jiráskova 59
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 931/4, jehož součástí je bytový dům č.p.
50 (Konečného náměstí 1), č.p. 541 (Konečného náměstí 2), č.p. 542 (Konečného
náměstí 3), č.p. 543 (Čápkova 48) a č.p. 544 (Jiráskova 59), k.ú. Veveří, do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 931/4, jehož součástí je bytový dům č.p.
50 (Konečného náměstí 1), č.p. 541 (Konečného náměstí 2), č.p. 542 (Konečného
náměstí 3), č.p. 543 (Čápkova 48) a č.p. 544 (Jiráskova 59), k.ú. Veveří, do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
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Termín: ihned
Hlasování: 13 pro, 21 proti, 5 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 nebylo přijato.
K bodu 9 - Dispozice s majetkem- Prodej Konečného náměstí 4,5,6/Žižkova 2/Veveří 73
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Závodský, Mgr. Lukášová Spilková, 1. místostarosta Bc. Landa a Dr. Ing.
Kylbergerová.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem domu.
Mgr. Lukášová Spilková prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s přehnaným uváděním
poznámek do zápisu.
Usnesení ZMČ/2020/12/09 Dispozice s majetkem- Prodej Konečného náměstí 4,5,6/Žižkova
2/Veveří 73
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 844/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
257 (Konečného náměstí 4/Žižkova 2), č.p. 539 (Konečného náměstí 6), č.p. 540
(Konečného náměstí 5) a č.p. 953 (Veveří 73), k.ú. Veveří, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 844/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
257 (Konečného náměstí 4/Žižkova 2), č.p. 539 (Konečného náměstí 6), č.p. 540
(Konečného náměstí 5) a č.p. 953 (Veveří 73), k.ú. Veveří, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 12 pro, 21 proti, 5 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 nebylo přijato.
K bodu 10 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 (Gallašova 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/10 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 (Gallašova 4)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 v bytovém domě
Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále spoluvlastnického
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podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č. or. 4, a
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 512/10835, a
spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560 o
velikosti 512/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 2.975.000,-- Kč a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/7 (Gallašova 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/11 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/7 (Gallašova 4)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 47/7 v bytovém domě
Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č. or. 4, a
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 254/10835, a
spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560 o
velikosti 254/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 1.488.000,--Kč a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 (Gallašova 8)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/12 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 (Gallašova 8)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 v bytovém domě
Gallašova č.p. 51, č. or. 8, stojícím na pozemku p.č. 557,a dále spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 51, č. or. 8, a
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 557, oba o velikosti 270/5472, a
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spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560 o
velikosti 270/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou v částce 1.605.000,-- Kč a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský a pan starosta.
Usnesení ZMČ/2020/12/13 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 v bytovém domě
Křenová 23, č.p. 110, stojícím na pozemku p.č. 65, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Křenová 23 a na
pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, v nabídkovém řízení za nejvyšší kupní cenu,
minimálně však cenu obvyklou v částce 3.800.000,-Kč a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 - Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří (Čápkova
44)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/14 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935,
k.ú. Veveří (Čápkova 44)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 934 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti 629/7039 a p.č. 935 (zahrada o výměře 176 m2)
o velikosti 629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové jednotky č. 47/
v bytovém domě Čápkova 44 (č.p. 47), za cenu obvyklou ve výši 480.000,- Kč a za
podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat dle tohoto usnesení (zaslat
nabídku zájemci).
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 - Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno
(Bezručova 9)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/15 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú.
Staré Brno (Bezručova 9)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti 12035/122406 a p.č. 1494 (zahrada o výměře
145 m2)o velikosti 12035/100022, v k.ú. Staré Brno, vlastníku vymezené bytové
jednotky č. 72/
v bytovém domě Bezručova č.p. 72, č. or. 9, za
podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis kupní smlouvy podle první
části tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr. Oplatek,
JUDr. Závodský a Ing. Komárek.
Usnesení ZMČ/2020/12/16 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
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bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12.
2019, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 8 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 - Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/17 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vlhká 11, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Mgr. Oplatek, Mgr. Mandát a 1. místostarosta Bc. Landa.
JUDr. Závodský vznesl protinávrh spočívající ve vypuštění notářské doložky.
Hlasování: 13 pro, 4 proti, 9 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/12/18 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vlhká 11, Brno
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem:
(
), byt č. , Vlhká 11,
Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 35.403 Kč bez příslušenství, za
období 11/2019-01/2020 včetně vyúčtování služeb za rok 2018 na dobu 24 měsíců s
tím, že 1. - 23. měsíční splátka bude ve výši 1.500 Kč a 24. splátka ve výši 903 Kč,
přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z
prodlení souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o
splátkách k bytu č. , Vlhká 11, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na
nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou
podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 35.403 Kč bez
příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na
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náklady žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem
dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, v níž bude uvedené
snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a
výši poslední měsíční splátky), přičemž všechny podmínky musí být splněny
nejpozději do 31.07.2020,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se
svolením k vykonatelnosti na náklady žadatele a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a
seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 - Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci související s
prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch nájemců nebytových prostor
(prostorů sloužících podnikání)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Ondřej Pilát, občan z řad veřejnosti a pan starosta.
Usnesení ZMČ/2020/12/19 Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné
moci související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch
nájemců nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
schvaluje
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do 31.7.2020 (formulář
žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky či případně jiných
opatření orgánů veřejné moci souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS
Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
prominutí nájemného (bez služeb) nad rámec vzniklého nároku na kompenzaci
nájemného (či nad rámec reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné) ze strany státu nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících
podnikání) v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou parkovacích či
garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020 vykonávali v provozovnách umístěných
v těchto prostorech podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne
14.3.2020, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky (popřípadě jiných opatření orgánů veřejné
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moci, které měly za následek přerušení provozu stravovacích služeb či
maloobchodního prodeje či služeb či jejich výrazné omezení dle specifikace dále v
textu) přerušili v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či
prodej služeb anebo provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej
služeb výrazně omezili (tj. provozovali stravovací služby v provozovnách pouze v
určitém čase, kdy byla povolena přítomnost veřejnosti, nebo zboží a služby prodávali
nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou
bez vstupu do provozovny), a to za období trvání krizového opatření či mimořádného
opatření či jiného opatření orgánů veřejné moci zakazujícího či výrazně omezujícího
provoz stravovacích služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb konkrétní
provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději do dne, kdy nájemce přestal být
zcela nebo výrazně omezen ve své činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle
příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné omezení dané
činnosti konkrétní provozovny),
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu podání žádosti o
prominutí nájemného) uhrazené případné závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a
k nim náležející příslušenství související s užíváním nebytového prostoru (prostoru
sloužícího podnikání), k němuž se prominutí vztahuje, s tím, že splnění všech výše
uvedených podmínek nájemce doloží čestným prohlášením (obsaženým v žádosti,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
přičemž vyčíslení prominutého nájemného bude provedeno poté, co nájemce splní
povinnost dle žádosti informovat MČ BS o vzniku nároku na kompenzaci nájemného
ze strany státu či o vzniku reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné ze strany státu, nejpozději však do 30.11.2020,
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců o prominutí nájemného ve
smyslu tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS o prominutí nájemného nad
rámec vzniklého nároku na kompenzaci nájemného (či reálné možnosti žádat o dotaci
či o jinou podporu na nájemné) ze strany státu v případě úplného splnění podmínek dle
1. části tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele o vyčíslení prominutého nájemného
nejpozději do 31.12.2020 a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu vyčíslení prominutých
pohledávek.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
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K bodu 20 - Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský a ředitel KVS.
Usnesení ZMČ/2020/12/20 Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
petici - Žádost zaměstnanců Divadla Polárka o pomoc, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
bere na vědomí
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 - Petice za zřízení trolejbusové zastávky
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Kerndl a Mgr. Mandát.
Usnesení ZMČ/2020/12/21 Petice za zřízení trolejbusové zastávky
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
petici za zřízení trolejbusové zastávky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
bere na vědomí
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 - Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/22 Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
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souhlasí
s aktuálním zněním přílohy OZV dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s tím, že nepožaduje
doplnění přílohy OZV o další výjimečné případy pro stanovení kratší doby nočního
klidu na území MČ Brno-střed,
doporučuje
ZMB aktualizovat přílohu OZV ke dni účinnosti OZV v souvislosti s opatřeními
orgánů veřejné moci vydanými v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, které se
budou aktuálně týkat zákazu či omezení konání veřejnosti přístupných kulturních,
sportovních a jiných akcí (tj. z přílohy OZV vypustit akce, které nebude možné s
ohledem na aktuální opatření orgánů veřejné moci konat) a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 - Informativní zpráva o opatřeních města Brna k udržení atraktivity veřejného prostoru pro
zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době možnosti nákazy koronavirem SARSCoV-2
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Závodský, pan starosta, JUDr. Vaňková a občané z řad veřejnosti, Adam
Vodička, Vít Kalvoda a Lukáš Provazník.
Usnesení ZMČ/2020/12/23 Informativní zpráva o opatřeních města Brna k udržení atraktivity
veřejného prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a podnikání v době možnosti
nákazy koronavirem SARS-CoV-2
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
zřízení pracovní skupiny primátorky města Brna a informativní zprávu o opatřeních
města k udržení atraktivity veřejného prostoru pro zábavu, setkávání, sport, relaxaci a
podnikání v době možnosti nákazy koronavirem SARS-CoV-2, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 - Novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková, BcA. Kalousek, JUDr. Závodský a 1. místostarosta Bc. Landa.
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Mgr. Lukášová Spilková vznesla pozměňovací návrh:
Vyjmutí všech ulic
V příloze č. 3 materiálu se v části upravující městskou část Brno-střed nahrazuje výčet všech
veřejných prostranství slovem "Nestanovuje".
Hlasování: 15 pro, 1 proti, 9 se zdržel, 16 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
BcA. Kalousek vznesl pozměňující návrh:
V příloze č. 3 materiálu se v části upravující městskou část Brno-střed uvede: „v čase od 24:00
hod do 9:00 hod pro veřejná prostranství v oblasti Městské památkové rezervace“ a „v čase od
22:00 hod do 9:00 hod pro ostatní veřejná prostranství na území Městské části Brno-střed“.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 8 se zdržel, 20 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Lukášová Spilková vznesla pozměňovací návrh:
Vyjmutí městské památkové rezervace, Anthroposu, Björnsenova sadu, Lužánek a Kraví hory.
V příloze č. 3 materiálu se v části upravující městskou část Brno-střed vyjímají všechna veřejná
prostranství nacházející se na území městské památkové rezervace; dále pak Anthropos,
Björnsenův sad, Lužánky a Kraví hora.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 10 se zdržel, 18 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Lukášová Spilková vznesla pozměňovací návrh:
Vyjmutí městské památkové rezervace
V příloze č. 3 materiálu se v části upravující městskou část Brno-střed vyjímají všechna veřejná
prostranství nacházející se na území městské památkové rezervace.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Lukášová Spilková navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/12/24 Novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ……………, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku (dále jen „OZV“), a to včetně přílohy OZV (výčet
veřejných prostranství, na kterých je požívání alkoholu zakázáno), dle přílohy č. 2 a 3
tohoto materiálu, s tím, že v příloze č. 3 materiálu budou vyjmuty všechny parky a 4
náměstí – Jakubské, Římské (Františkánská ulice), Dominikánské a Zelný trh dle
usnesení schváleného dne 06.05.2020 RMB,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ……………,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku (dále jen „OZV“), a to včetně přílohy OZV
(výčet veřejných prostranství, na kterých je požívání alkoholu zakázáno), dle přílohy
17

č. 2 a 3 tohoto materiálu, s tím, že v příloze č. 3 materiálu budou vyjmuty všechny
parky a 4 náměstí – Jakubské, Římské (Františkánská ulice), Dominikánské a Zelný
trh dle usnesení schváleného dne 06.05.2020 RMB,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 - Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j. MMB/0129327/2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Dr. Ing. Kylbergerová, pan starosta a Mgr. Navrkalová.
Usnesení ZMČ/2020/12/25 Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j.
MMB/0129327/2020
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
protokol o kontrole, č. j. MMB/0129327/2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu
a navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit realizaci navržených opatření k odstranění zjištěných
nedostatků dle přílohy č. 2 a
ukládá
Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS provést následnou kontrolu plnění
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková a JUDr. Závodský.
Usnesení ZMČ/2020/12/26 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 12. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu.
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Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/27 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 12. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/12/28 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 12. zasedání, konaném dne 06.05.2020,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Mgr. Flamiková vznesla interpelace: 1) Dotázala se na zábory chodníků, a to zda se nějakým
způsobem ta situace ohledně záborů zlepšila, když se opravuje dům. Jestli třeba ten chodník není
celý zavřený tak, jak se to dělávalo doteď.
2) Obrátila se na pana radního Mandáta a pana náměstka Kerndla, protože v této době
koronavirové slýchá a čte ze všech možných zahraničních měst jako je Milán, Brusel, Paříž,
Berlín, Rennes, Londýn, Barcelona, jak se tyto města připravují na to, co přijde, protože
očekávají, že velká část občanů přesedne z městské hromadné dopravy do aut, a že jim ta
individuální doprava může zahltit centrum města, takže tyto města mnohem více začínají
vyhrazovat cyklistům a pěším, začínají masivně podporovat bikesharing, snižují nejvyšší
povolenou rychlost, ruší ta nešťastná doprošovací tlačítka na semaforech, která my zavádíme.
Proto by se chtěla zeptat, jestli město Brno myslí i na to řešení dopravy, že se ta situace může
zhoršovat a město se může ucpat.
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BcA. Kalousek se dotázal, jaké jsou v tomto okamžiku možnosti, respektive další postup v tom,
aby ta trolejbusová zastávka mohla být realizována ve variantě č. 2, jak ji navrhla odborná firma
AF-CITYPLAN, s.r.o. Prosí o písemnou odpověď. A dále by chtěl poprosit pana radního
Mandáta, zda by se ještě k tomuto tématu mohli sejít, případně i s panem náměstkem Kerndlem
nebo panem radním Kratochvílem, aby si tuto situaci mohli ještě jednou vysvětlit. Sdělil, že tato
situace je dost specifická a to zjednosměrnění té ulice to úplně nevyřeší, protože ty
problematické rozhledové úhly zůstanou pořád stejné, a pokud teď tam nevadí zaparkovaná auta
bez ohledu na to, jak jsou vysoká, tak si nedokáže představit, čemu by tam vadil ten trolejbus, ta
zaparkovaná auta tam dělají více škody a ta trolejbusová zastávka by ten výhled naopak zlepšila.
Už teď jsou tam zavedeny nejrůznější zákazy odbočení, které tomu také napomáhají. Pro začátek
by tedy požádal pana radního Mandáta, zda by se mohli sejít a říct si, jaké jsou šance.
Pan starosta sdělil, že vidí, že pan radní Mandát přitaká, takže tato trolejbusová zastávka bude
brzy vyřešena.
Mgr. Oplatek se dotázal pana místostarosty Landy, zda už mají přehled o tom, kolik nás stála
zimní údržba, případně jestli tam byla nějaká úspora a jak s ní bude případně naloženo.
Pan místostarosta Landa odpověděl, že tu částku by si dovolil vyčíslit po konzultaci s odborem a
odpověď by vyřídil v kratším horizontu než je interpelace. Předpokládá, že úspora tam bude a
bude se převádět na další potřebné položky, které mají ve správě z úrovně životního prostředí.
Pan starosta poděkoval všem za účast a za ochotu zúčastnit se i v těchto ztížených podmínkách.
Příští zasedání ZMČ BS se uskuteční ve středu 10. června 2020.

K bodu 30 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18.46 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Mgr. Bc. Ladislava Macurová a BcA. Petr Kalousek
Zapsala: Miroslava Válková
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