Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 19.11.2014 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 45
celkem: 45
K bodu 1 – Zahájení
JUDr. Dumbrovská vyzvala dosavadního pana starostu Mgr. Libora Šťástku a pana
tajemníka Ing. Stanislava Pšeju, aby se dostavili do sálu a mohlo tak být zahájeno
zasedání ustavujícího ZMČ BS.
Zasedání ustavujícího ZMČ BS tak zahájil dosavadní starosta pan Mgr. Libor
Šťástka, který sděluje, že minulý týden proběhla porada zástupců všech politických
klubů v zastupitelstvu, kterou svolal, přičemž na této poradě zazněl od zástupců
stran budoucí koalice požadavek, aby dnešní jednání řídil doyen zastupitelstva a
vyzval nejstaršího člena ZMČ BS PhDr. Jana Pazdírka k řízení ustavujícího ZMČ
BS. PhDr. Jan Pazdírek řízení zasedání odmítl s tím, že není připravený a navrhuje,
aby tedy zasedání vedl dosavadní starosta Mgr. Šťástka. Zastupitel Bartík sdělil, že
žádá o dodržení zákona o obcích a vyzval Mgr. Šťástku, aby řídil zasedání do doby
zvolení nového starosty městské části Brno-střed. Mgr. Šťástka sdělil, že od Mgr.
Andera mu byla sdělena dohoda budoucí koalice o tom, že ustavující zasedání
zastupitelstva bude řídit nejstarší člen zastupitelstva. Dále Mgr. Šťástka sděluje, že
by bylo nezvyklé, aby řídil zasedání na základě programu a materiálů, které
nepřipravoval a následně vyhlásil 15 minutovou přestávku k poradě klubů. Po
vyhlášení přestávky zastupitel Bartík sděluje, že Mgr. Šťástka se právě ujal řízení
zasedání a v tomto řízení bude jistě pokračovat i po skončení přestávky.
Po skončení přestávky zastupitel Bartík oznámil, že se právě dozvěděl, že tajemník
ÚMČ Brno-střed Ing. Stanislav Pšeja složil funkci a žádá, zda mu tuto informaci
může někdo potvrdit. Nikdo informaci nepotvrdil a tak se zastupitel Bartík dotazuje
pověřeného vedoucího Odboru právního a organizačního, kdo dle zákona o obcích
má povinnost vést ustavující zasedání ZMČ BS do zvolení nového starosty.
Pověřený vedoucí Odboru právního a organizačního Mgr. Tomáš Navrátil
odpověděl. Zastupitel Bartík vyzval Mgr. Šťástku k řízení dnešního zasedání. JUDr.
Kerndl se k této záležitosti vyjádřil a zeptal se Mgr. Navrátila, zda má dosavadní
starosta povinnost řídit zasedání zastupitelstva. Slova se ujala JUDr. Vaňková s tím,
že nesouhlasí s odpovědí Mgr. Navrátila a k celé věci se vyjádřila. Mgr. Ander se též
vyjádřil a poprosil Mgr. Šťástku o řízení dnešního zasedání. Mgr. Šťástka požádal
Mgr. Andera, zda by mohl přiblížit svůj návrh, který padl minulý týden na jednání
zástupců politických klubů. Dále Mgr. Šťástka sděluje, že zasedání může vést kromě
dosavadního starosty či nejstaršího člena zastupitelstva i kdokoliv jiný, komu
zastupitelstvo vyjádří důvěru.
Zastupitel Bartík navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
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pověřuje
v souladu se zákonem o obcích k řízení jednání zastupitelstva až do zvolení nového
starosty dosavadního starostu Mgr. Libora Šťástku.
Do diskuze se dále zapojili zastupitelé Hráček a Mgr. Sázavský, kteří sdělují, že od
představitelů politických stran zazněl minulý týden požadavek, aby ustavující
zasedání řídil nejstarší člen zastupitelstva.
Zastupitel Bartík navrhl, aby se nejstarší člen zastupitelstva PhDr. Pazdírek s pomocí
pověřeného vedoucího Odboru právního a organizačního Mgr. Navrátila ujal řízení
zasedání pouze na projednání bodu č. 2, aby mohlo dojít ke složení slibu členů
ZMČ BS. Poté zastupitel Bartík sdělí návrh dalšího postupu.
PhDr. Jan Pazdírek sdělil, že se původně nebránil tomu, aby ustavující zasedání
zastupitelstva vedl, jak bylo původně dohodnuto. Dle dohody měl včera dostat
„noty“, jak zasedání povede. Pak mu ale bylo sděleno, že je změna plánu a
zastupitelstvo nepovede. Jedná se o závažnou věc na to, aby dnešní zasedání vedl
nepřipraven. Pokud by byla dohoda, jak byla původně plánovaná, dnešní zasedání by
bez problémů vedl. Dále PhDr. Pazdírek uvádí, že přijímá žádost zastupitele Bartíka,
aby vedl zasedání pro složení slibu.
K bodu 2 – Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Brno-střed
PhDr. Pazdírek upozornil, že nesložení slibu nebo složení slibu s výhradou vede
k zániku mandátu a poprosil pí Libuši Linhovou o přečtení slibu.
Pí Linhová přečetla slib zastupitele ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky".
Zákonem předepsaný slib následně složilo všech 45 přítomných členů Zastupitelstva
městské části Brno-střed.
PhDr. Pazdírek následně všechny zastupitele poprosil o potvrzení prezence a předal
další vedení zasedání Mgr. Navrátilovi.
Mgr. Navrátil ukončil bod 2.
JUDr. Kerndl se vyjádřil k zasahování zastupitele Bartíka do průběhu zasedání.
Zastupitel Bartík odpověděl.
K bodu 3 – Projednání a schválení programu
Mgr. Šťástka sděluje, že nejstarší člen zastupitelstva PhDr. Pazdírek předal řízení zasedání
Mgr. Navrátilovi, tudíž je vše v pořádku a je možno pokračovat dále v zasedání.
Zastupitel Bartík z důvodu právní jistoty navrhuje toto usnesení:
Usnesení 301.01. Řízení zasedání ZMČ BS do zvolení nového starosty
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
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pověřuje
k řízení jednání ZMČ BS do zvolení nového starosty Mgr. Tomáše Navrátila,
pověřeného vedoucího Odboru právního a organizačního ÚMČ Brno-střed.
Hlasování: 35 pro, 2 proti, 5 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
1. Zahájení zasedání
2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Brno-střed
3. Projednání a schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ BS
4. Návrh stanovení počtu členů Rady MČ BS
5. Návrh zřízení výborů ZMČ BS ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu jejich
členů
6. Návrh určení funkcí, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni
7. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS,
dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů
a členů výborů ZMČ BS
8. Volba starosty MČ BS
9. Volba místostarostů MČ BS
10. Volba uvolněných členů ZMČ BS
11. Volba dalších členů RMČ BS
12. Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
13. Různé
Zastupitel Hráček navrhl rozšíření programu:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
navrhuje
za bod č. 8 zařadit nový bod - Návrh na změnu jednacího řádu.
Odůvodnění: navrhujeme, aby z jednacího řádu v článku 16., byl vypuštěn bod 2., ve znění
„Klub mohou ustavit nejméně 3 členové ZMČ BS“ a ten byl nahrazen textem ve znění „Klub
mohou ustavit nejméně 2 členové ZMČ BS.“ A to z důvodu, že strana s nejmenším počtem
zastupitelů má po těchto volbách jen dva zvolené zastupitele.
Hlasování: 15 pro, 6 proti, 24 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení 301.02. Projednání a schválení programu
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
schvaluje
Program ustavujícího zasedání ZMČ BS:
1. Zahájení zasedání
2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Brno-střed
3. Projednání a schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ BS
4. Návrh stanovení počtu členů Rady MČ BS
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5. Návrh zřízení výborů ZMČ BS ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu jejich
členů
6. Návrh určení funkcí, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni
7. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS,
dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů
a členů výborů ZMČ BS
8. Volba starosty MČ BS
9. Volba místostarostů MČ BS
10. Volba uvolněných členů ZMČ BS
11. Volba dalších členů RMČ BS
12. Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
13. Různé
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
K bodu 4 – Návrh stanovení počtu členů Rady MČ BS
Usnesení 301.03. Schválení počtu členů RMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
stanovuje
pro volební období 2014-2018 počet členů Rady městské části Brno-střed na 11.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Návrh zřízení výborů ZMČ BS ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu
jejich členů
K bodu proběhla diskuze.
Zastupitel Říha navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
stanovuje
počet členů Finančního výboru z 11 členů na 13 členů.
Odůvodnění: myslíme, že opoziční strany musí mít zastoupení v tak důležitém výboru. Není
dobrým řešením část opozice izolovat od informací a rozhodování.
Hlasování: 15 pro, 4 proti, 24 se zdržel
Usnesení nebylo přijato
Usnesení 301.04. Návrh zřízení výborů ZMČ BS pro volebním období 2014-2018 a
stanovení počtu jejich členů
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
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v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zřizuje
• Finanční výbor ZMČ BS,
• Kontrolní výbor ZMČ BS,
stanovuje
počet členů:
• Finančního výboru ZMČ BS na 11 členů,
• Kontrolního výboru ZMČ BS na 9 členů.
Hlasování: 35 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Návrh určení funkcí, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni
K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupili Mgr. Ander, J. Zechmeister, JUDr. Kerndl,
Mgr. Šťástka, S. Bartík, Mgr. Sázavský, JUDr. Vaňková, JUDr. Závodský a občan
z veřejnosti.
Zastupitel Bartík dal návrh na ukončení diskuze.
Předsedající dal hlasovat o ukončení diskuze.
Hlasování: 27 pro, 17 proti, 0 se zdržel
Ukončení diskuze bylo schváleno.
Následně předsedající seznámil přítomné s tím, že dle jednacího řádu je třeba ještě udělit
slovo těm, kteří byli přihlášeni do diskuze před hlasováním o ukončení diskuze. Slovo tedy
ještě dostali JUDr. Vaňková, Mgr. Sázavský, JUDr. Kerndl, J. Zechmeister.
Zastupitel Zechmeister navrhuje přijmout následující usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
určuje
funkce, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni dnem 19.11.2014:
• starosta MČ Brno-střed,
• 1. místostarosta MČ Brno-střed, který bude zástupcem starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta městské části funkci nevykonává,
v celém rozsahu práv a povinností starosty městské části,
• místostarostové MČ Brno-střed v pořadí pro zastupování starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místostarosty městské části:
- v pořadí druhý místostarosta MČ Brno-střed,
- v pořadí třetí místostarosta MČ Brno-střed,
• člen RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku,
• člen RMČ BS pro kulturu, spor a turismus,
• člen RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj,
• předseda Finančního výboru ZMČ BS,
• předseda Kontrolního výboru ZMČ BS,
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čímž stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMČ BS na 9 dnem 19.11.2014,
svěřuje
- starostovi MČ Brno-střed zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti
v oblasti správy majetku a ve věcech stanovených pro funkci starosty zákonem o
obcích,
- 1. místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti
bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky,
- v pořadí druhému místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti investic a správy bytových domů,
- v pořadí třetímu místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb,
- v pořadí čtvrtému místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí,
- členovi RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku zabezpečování konkrétních
úkolů v samostatné působnosti v oblasti legislativně-právní a informatiky,
- členovi RMČ BS pro kulturu, sport a turismus zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti kultury, sportu a turismu,
- členovi RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti výstavby a územního rozvoje,
- dalšímu členovi RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti sociální, zdravotní
a v oblasti národnostních menšin.
Odůvodnění: kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva a rady obce,
kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem. Počet členů výboru musí
být lichý, členy nesmí být starosta, místostarostové, tajemník ani nikdo, v jehož popisu práce
jsou činnosti spjaté s rozpočtem či účetními operacemi MČ. Předsedou výboru musí být
zastupitel, vzhledem ke kontrolní povaze výboru bývá zvykem pozici předsedy kontrolního
výboru svěřovat opozici, doposud tak bylo zvykem i na MČ Brno-střed.
Kontrolní výbor má ve své povinnosti kontrolovat i činnosti finančního výboru, čímž by mělo
být zamezeno veškerým nelegálním nebo mylným transakcím. Nemůže obstát absurdní tvrzení,
že zatímco výkon funkce předsedy finančního výboru je svým rozsahem a zodpovědností práce
na plný úvazek je oproti tomu výkon funkce předsedy kontrolního výboru, tedy orgánu, v jehož
gesci je krom jiného provádět kontrolu činnosti právě finančního výboru činnost natolik
nenáročná, že ji lze provádět na „vedlejší“ úvazek, tedy jako funkci neuvolněnou bez
potřebného zázemí a odpovídajících podmínek.
Z uvedeného lze dovodit, že činnosti obou orgánů ZMČ BS – finančního a kontrolního výboru
– by neměly být chápány jako činnosti oddělené, na sobě zcela nezávislé. Činnosti obou
výborů jsou důležité a potřebné. Zákon neuvádí a praxe neukazuje, který výbor má důležitější
postavení, zda je jeden výbor nadřízen druhému výboru. Z žádné prováděné analýzy činností
finančních a kontrolních výborů nelze ani obecně říci, zda je při své činnosti více vytížený
kontrolní či finanční výbor.
Z uvedeného lze přesto určit, který z výborů je důležitější a významnější na poli kontroly
činnosti obecního úřadu. Oba výbory provádějí nezávisle na sobě kontrolní činnost
v obdobném rozsahu, proto lze stanovit pouze jedinou logickou proporcionalitu – buď výkon
obou funkcí předsedů výborů jako neuvolněné, nebo naopak obě funkce uvolněné.
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Předsednictví obou výborů je časově obdobně náročné, zodpovědné a oba výbory potřebují ke
svojí činnosti shodný aparát, podmínky a zázemí, oba jsou mimo jiné předkladateli materiálů
do ZMČ BS. Z uvedeného návrhu koaličních stran uvolnit pro výkon funkce pouze předsedu
FV lze dovodit pouze to, že cílem stávající koalice je zamezit opozici a občanům zastávat
plnohodnotný výkon kontroly činností obce.
Hlasování: 17 pro, 11 proti, 16 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelka JUDr. Vaňková navrhuje za klub ODS přijmout následující usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
určuje
funkce, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni dnem 19.11.2014:
• starosta MČ Brno-střed,
• 1. místostarosta MČ Brno-střed, který bude zástupcem starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta městské části funkci nevykonává,
v celém rozsahu práv a povinností starosty městské části,
• místostarostové MČ Brno-střed v pořadí pro zastupování starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místostarosty městské části:
- v pořadí druhý místostarosta MČ Brno-střed,
- v pořadí třetí místostarosta MČ Brno-střed,
• člen RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku,
• člen RMČ BS pro kulturu, spor a turismus,
• člen RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj,
• předseda Finančního výboru ZMČ BS,
• předseda Kontrolního výboru ZMČ BS,
čímž stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMČ BS na 9 dnem 19.11.2014,
svěřuje
- starostovi MČ Brno-střed zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti
v oblasti správy majetku a ve věcech stanovených pro funkci starosty zákonem o
obcích,
- 1. místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti
bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky,
- v pořadí druhému místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti investic a správy bytových domů,
- v pořadí třetímu místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb,
- členovi RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku zabezpečování konkrétních
úkolů v samostatné působnosti v oblasti legislativně-právní a informatiky,
- členovi RMČ BS pro kulturu, sport a turismus zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti kultury, sportu a turismu,
- členovi RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti výstavby a územního rozvoje,
- dalšímu členovi RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti sociální, zdravotní
a v oblasti národnostních menšin.
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Odůvodnění: navrhována je změna usnesení v části týkající se v pořadí čtvrtého místostarosty
MČ Brno-střed. V ostatních částech zůstává usnesení navržené předkladatelem materiálu beze
změny (vyjma dalšího protinávrhu ve věci doplnění uvolněného předsedy Kontrolního výboru
ZMČ Brno-střed).
V předmětném usnesení je navrhováno, aby byl uvolněn předseda Finančního výboru
ZMČ BS, a to s kompetencemi vyplývajícími ze zákona. Zároveň je navrhováno, aby v pořadí
čtvrtému místostarostovi bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí. Náplň předmětných funkcí je duplicitní,
zřízení obou těchto funkcí je tedy nadbytečné a zatěžující rozpočet MČ BS. Z tohoto důvodu je
navrhováno, aby funkce čtvrtého místostarosty se svěřením zabezpečování úkolů v samostatné
působnosti v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí nebyla zřízena.
Hlasování: 17 pro, 10 proti, 17 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení 301.05. Návrh určení funkcí, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
určuje
funkce, pro které budou členové ZMČ BS uvolněni dnem 19.11.2014:
• starosta MČ Brno-střed,
• 1. místostarosta MČ Brno-střed, který bude zástupcem starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta městské části funkci nevykonává,
v celém rozsahu práv a povinností starosty městské části,
• místostarostové MČ Brno-střed v pořadí pro zastupování starosty městské části v době
jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místostarosty městské části:
- v pořadí druhý místostarosta MČ Brno-střed,
- v pořadí třetí místostarosta MČ Brno-střed,
• člen RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku,
• člen RMČ BS pro kulturu, spor a turismus,
• člen RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj,
• předseda Finančního výboru ZMČ BS,
čímž stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMČ BS na 8 dnem 19.11.2014,
-

svěřuje
starostovi MČ Brno-střed zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti
v oblasti správy majetku a ve věcech stanovených pro funkci starosty zákonem o
obcích,
1. místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti
bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky,
v pořadí druhému místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti investic a správy bytových domů,
v pořadí třetímu místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb,
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-

v pořadí čtvrtému místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí,
členovi RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku zabezpečování
konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti legislativně-právní a informatiky,
členovi RMČ BS pro kulturu, sport a turismus zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti kultury, sportu a turismu,
členovi RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti v oblasti výstavby a územního rozvoje,
dalšímu členovi RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti sociální, zdravotní
a v oblasti národnostních menšin.

Hlasování: 27 pro, 6 proti, 9 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ
BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů,
místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupili Ing. Straka, J. Hráček, Mgr. Ander, J. Zechmeister,
JUDr. Kerndl, Mgr. Šťástka, JUDr. Vaňková, JUDr. Závodský, T. Otradovec.
Ing. Straka sděluje, že veřejná volba se může zdát demokratická, ale není. Skutečně
demokratickou je tajná volba. Dále Ing. Straka sděluje, že v navrženém volebním řádu je
„náhubek“, kdy je dán pětiminutový limit na vystoupení kandidátů a veškeré dotazy na
kandidáta.
Zastupitel Hráček sděluje, že podporuje návrh Ing. Straky.
Mgr. Ander sděluje, že nelze srovnávat parlamentní volby, které jsou tajné, a hlasování na
zastupitelstvu. Dále sděluje, že časový limit byl opsán z volebního řádu, který zastupitelstvo
schválilo před čtyřmi roky.
Zastupitel Zechmeister sděluje, že ve volebním řádu z před čtyř let žádný časový limit nebyl.
To stejné sděluje i JUDr. Kerndl. Mgr. Šťástka si připojuje a sděluje, že limit pět minut na
představení kandidáta je nedostatečný.
JUDr. Vaňková upozorňuje, že pětiminutový limit není pouze na dotazy, ale i na odpovědi.
Podporuje odstranění časového limitu.
Mgr. Ander sděluje, že před čtyřmi roky nebyl pětiminutový limit obsažen ve volebním řádu,
ale v procedurálních pravidlech.
JUDr. Vaňková se dotazuje Mgr. Andera, zda pětiminutový limit je míněn pouze na dotazy
kandidátovi nebo na dotazy a odpovědi kandidáta.
Zastupitel Hráček sděluje, že návrh obsahuje limit pět minut pro všechny dotazy, kdežto
v původních procedurálních pravidlech byl limit pět minut pro každého zastupitele, což je
rozdíl.
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Ing. Straka navrhuje změnu usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
schvaluje
tajnou volbu pro volební část ustavujícího ZMČ BS, tedy mění se odst. 1 článku 1 na „Volby
jsou tajné“.
Hlasování: 11 pro, 11 proti, 16 se zdržel
prof. MUDr. Kostřica zpochybnil hlasování, proto předsedající dává hlasovat o tomto návrhu
znovu.
Hlasování: 12 pro, 13 proti, 16 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Další návrh Ing. Straky na změnu usnesení:
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
schvaluje
neomezený limit pro potřebu představení kandidátů, tedy vypouští se celý odst. 2 článku 3 a
následující body se přečíslují.
Hlasování: 17 pro, 3 proti, 24 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Mgr. Oplatek navrhuje za člena volební komise Mgr. Andera.
MUDr. Weinberger navrhuje za člena volební komise RNDr. Chvátala.
Zastupitel Švachula navrhuje za člena volební komise zastupitelku Oulehlovou.
Mgr. Ander navrhuje úpravu volebního řádu tak, že v čl. 3 odst. 2 se u druhé odrážky mění
text „5 minut“ na „10 minut“ a současně se vypouští slova „a odpovědi kandidáta“.
Usnesení 301.06. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných
členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě
neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schvaluje
volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS, dalších
členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a
členů výborů ZMČ BS, který tvoří přílohu tohoto usnesení, s tím, že v čl. 3 odst. 2 se
u druhé odrážky mění text „5 minut“ na „10 minut“ a současně se vypouští slova
„a odpovědi kandidáta“,
volí
volební komisi pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS, dalších
členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a
členů výborů ZMČ BS ve složení: Mgr. Martin Ander, Ph.D., RNDr. Filip Chvátal,
Ludmila Oulehlová.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 8 se zdržel
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
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Předsedající vyzval volební komisi ke zvolení svého předsedy. Volební komise za předsedu
zvolila Mgr. Andera.
Následovala krátká přestávka pro práci volební komise a pro údržbu hlasovacího zařízení.
Po skončení přestávky předsedající informoval o tom, že dle jednacího řádu zasedání
ZMČ BS končí v 19.00 hod. a dal hlasovat o návrhu, aby zasedání pokračovalo do doby
vyčerpání programu.
ZMČ BS na svém 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
schvaluje,
že bude zasedání ZMČ BS pokračovat i po 19. hod. až do vyčerpání programu.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.
K bodu 8 – Volba starosty MČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
starosty MČ BS:
1. Martin Landa
Pan Martin Landa se představil. Kandidaturu přijímá.
Ing. Straka se kandidáta dotázal, jak chce řídit městskou část s půlmiliardovým rozpočtem,
když spousta jeho firem je v likvidaci nebo na nule.
Martin Landa odpověděl, že ve sbírce listin lze dohledat informace o všech jeho firmách a
vyjádřil se k důvodům, proč jsou dvě firmy v likvidaci.
JUDr. Kerndl se kandidáta dotázal na důvod, proč na kandidátní listině do Zastupitelstva
města Brna má uvedeno trvalé bydliště v Židenicích a na kandidátní listině do Zastupitelstva
městské části Brno-střed má trvalé bydliště na Brnu-střed.
Martin Landa odpověděl, že v době podání kandidátní listiny do Zastupitelstva města Brna
měl trvalé bydliště ještě v Židenicích, následně si jej přehlásil. Na Brnu-střed bydlí od roku
2008.
JUDr. Závodský se kandidáta dotázal, zda je světlonosič pravdy nebo lži.
Martin Landa sděluje, že nedokáže na dotaz odpovědět.
Ing. Straka sděluje, že je podvod na voličích, když volili Hollana a dostanou Landu.
Martin Landa sděluje, že nerozumí otázce.
Zastupitel Zechmeister se ptá, v čem je kandidát lepší než např. pan Hollan.
Martin Landa odpověděl, že jeho strana neměla k dispozici předvolební průzkumy, a tak byli
na kandidátce před ním uvedeni lidé, kteří by se lépe hodili pro práci v opozici.
JUDr. Vaňková se ptá na vzdělání kandidáta, zda má zkušenosti se správnou věcí veřejných a
jak se shoduje tvrzení, že kandidát žije na Brnu-střed skoro celý život s rokem 2008.
Martin Landa odpověděl, že prvních 17 let strávil na Brnu-střed, pak do 21 let v Židenicích,
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pak bydlel čtyři roky v Praze a od roku 2008 je zpátky na Brnu-střed. Vzdělání má
středoškolské s maturitou. Zkušenosti se správou věcí veřejných nemá žádné.
Zastupitel Říha se dotazuje, zda účast v několika firmách není střetem zájmů.
Martin Landa sděluje, že veškerou podnikatelskou činnost pozastavil.
JUDr. Kerndl se ptá na metropolitní informační systém a na zpřístupňování jednotlivých bodů
z jednání rady v informačním systému a pořizování nesestříhaného audiovizuálního záznamu
a přepisu z jednání rady.
Martin Landa odpověděl, že se jedná o záležitosti vztahující se k MMB. V programu na
městské části není metropolitní informační systém.
Mgr. Šťástka se ptá na přechod na ulici Údolní, zda je kandidát přesvědčen, že má podporu
všech koaličních stran a dále se dotazuje na parkovací zóny. Dále se dotazuje, zda firmy
kandidáta nemají žádné nesplněné závazky.
Martin Landa sděluje, že do doby převodu firem žádné nesplněné závazky nebyly. Doufá
v plnou podporu od koaličních stran. Přechod na Údolní je záležitostí úředníků, se kterými se
zatím neseznámil. Parkovací zóny je třeba řešit.
Ing. arch. Mencl žádá o upřesnění představy kandidáta o privatizaci bytů.
Martin Landa sděluje, že toto téma je třeba analyzovat a shrnout do strategického plánování.
Zastupitel Hráček se ptá na problematiku školek a zda má zájem na vypracování funkční
koncepce bytové politiky.
Martin Landa odpovídá ke druhé otázce, že samozřejmě zájem má. Otázka školek zatím
nebyla v koalici řešena.
Mgr. Šťástka se ptá, odkdy je plánováno pořizování audiovizuálního záznamu z jednání rady
a jakým způsobem se s ním občané budou moci seznámit.
Martin Landa sděluje, že tato záležitost není součástí koaličního programu na Brnu-střed.
JUDr. Vaňková se ptá, zda je kandidátovi známo, z jaké úrovně byla realizována stavba
kruhového objezdu na Žlutém kopci, zda kandidát zná rozdíl mezi samostatnou a přenesenou
působností a jak je to s vydáváním a předkládáním obecně závazných vyhlášek z úrovně
městské části.
Martin Landa ke kruhovému objezdu sděluje, že tuto záležitost nezjišťoval. Samostatná
působnost je to, co se odsouhlasilo v radě, přenesená působnost je to, co bylo uloženo jiným
mandátem. V záležitosti obecně závazných vyhlášek není zběhlý.
Ing. Straka apeluje, nechť jsou umožněny i dotazy veřejnosti.
Zastupitel Říha se ptá na podporu zahrádkářské činnosti na Brnu-střed.
Martin Landa sděluje, že si k tomuto tématu rád sjedná schůzku. Nepodporuje rušení zahrádek
na úkor developerů.
Martin Landa se ptá veřejnosti, zda na něj má dotaz. Nikdo dotaz nevznesl.
2. Matěj Hollan
Pan Matěj Hollan kandidaturu nepřijímá.
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Mgr. Šťástka se dotázal Matěje Hollana na důvody podání kandidátky na MČ Brno-střed,
když kandidaturu na starostu MČ Brno-střed nepřijal a přitom dostal nejvyšší počet hlasů ve
volbách. Matěj Hollan se nevyjádřil.
2. prof. MUDr. Rom Kostřica CSc.
Pan prof. MUDr. Kostřica se představil. Kandidaturu přijímá.
JUDr. Závodský se kandidáta dotázal, zda je pro výstavbu bytového domu Wilson na nám.
Míru, zda je pro výstavbu bytového domu Neumann na Neumannově ulici a zda souhlasí
s aktualizací územního plánu, přičemž žádá o odpovědi ano/ne.
prof. MUDr. Kostřica odpověděl na první dva dotazy ne, třetí je třeba důkladněji zvážit.
Obdržené hlasy:
Pan prof. MUDr. Rom Kostřica: 18 pro, 13 proti, 14 se zdržel
Pan Martin Landa: 27 pro, 12 proti, 0 se zdržel
Starostou MČ BS se stal počtem 27 hlasů Martin Landa.
Usnesení 301.07. Volba starosty MČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zvolilo
dne 19.11.2014 Martina Landu starostou MČ Brno-střed.
Starosta Martin Landa se ujal řízení ustavujícího ZMČ BS a dotázal se Mgr. Šťástky, zda chce
pronést pár slov. Mgr. Šťástka přijal. Sdělil, že respektuje výsledek voleb, vyzval zastupitele
ke spolupráci a poblahopřál novému panu starostovi.
K bodu 9 – Volba místostarostů MČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
1. místostarosty MČ BS:
1. JUDr. Michaela Dumbrovská
Paní JUDr. Michaela Dumbrovská se představila. Kandidaturu přijímá.
JUDr. Vaňková sděluje, že je překvapena, že vzhledem k jejímu povolání není kandidátce
navržena ke svěření oblast legislativy.
Kandidátka sděluje, že svoji odbornost využije v rámci legislativní komise.
Zastupitel Hráček se kandidátky ptá, jakou má představu koncepce bytové politiky.
Kandidátka sděluje, že městská část musí mít jednoznačnou koncepci, jednoznačně
vymezeno, co se rozumí sociálním bydlením.
Obdržené hlasy:
Paní JUDr. Michaela Dumbrovská: 33 pro, 0 proti, 5 se zdržel
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1. místostarostkou se stala počtem 33 hlasů JUDr. Michaela Dumbrovská.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
v pořadí druhého místostarosty MČ BS:
1. Jiří Švachula
Pan Jiří Švachula se představil. Kandidaturu přijímá.
Zastupitel Říha se dotazuje na účast kandidáta v několika firmách a na možný střet zájmů.
Kandidát sděluje, že žádný střet zájmů nespatřuje.
Obdržené hlasy:
Pan Jiří Švachula: 30 pro, 3 proti, 2 se zdržel
Druhým místostarostou se stal počtem 30 hlasů Jiří Švachula.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
v pořadí třetího místostarosty MČ BS:
1. Mgr. Jasna Flamiková
Paní Mgr. Jasna Flamiková se představila. Kandidaturu přijímá.
Ing. arch. Mencl se kandidátky ptá, jak se staví k řešení parkování na městské části Brnostřed.
Kandidátka sděluje, že při zavádění parkovacích zón budou zvýhodňováni rezidenti, problém
spatřuje v případě více automobilů v rodině. Při vzniku parkovacích domů bude snaha omezit
parkování v ulicích.
prof. MUDr. Kostřica sděluje, že je mu sympatický pohled kandidátky na nesmyslnost
kruhového objezdu na Vaňkově náměstí a zda v této záležitosti má v plánu ještě nějak
zasáhnout.
Kandidátka sděluje, že zásah podle ní není možný. Kruhový objezd dle názoru odborníků bylo
třeba vybudovat, pouze se to stalo zvláštním způsobem.
Zastupitel Hráček se ptá, jak je možno motivovat občany k většímu využívání MHD na úkor
automobilů.
Kandidátka sděluje, že tato věc bude řešena v rámci koalice na MMB.
prof. MUDr. Kostřica se ptá na problém polétavého prachu a jak jej omezit.
Kandidátka sděluje, že úklidové firmy by místo fukarů mohly používat komunální vysavače.
Větším zpřístupněním veřejné dopravy a tím pádem menšním počtem automobilů se dá
problém s prachem rovněž omezit.
Mgr. Sázavský se ptá, kdo zaplatí schodek vzniklý z levnější veřejné dopravy.
Kandidátka sděluje, že tato záležitost není v programu strany na Brnu-střed, neboť z této
úrovně není možné věc ovlivnit. Zelení v Brně se inspirovali ve Vídni, kde zlevnili MHD a
následně přibyl počet cestujících.
Zastupitel Říha sděluje, že doprava se zahušťuje také kvůlu stavbě nových domů. V této
souvislosti se kandidátky dotazuje, zda by nestála za zvážení stavební uzávěra. Dále se ptá,
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jak řešit prašnost ze stavební výroby.
Kandidátka sděluje, že o stavebních uzávěrách toho mnoho neví. Stavební firmy mohou
prašnost snižovat například kropením v okolí.
Mgr. Sázavský se ptá, zda má kandidátka záložní plán pro případ, kdy se nepotvrdí teze
o levnějším provozu v případě většího počtu uživatelů MHD a většího výběru za jízdné.
Kandidátka sděluje, že záložní plán mají jistě její kolegové na MMB.
Dále proběhla diskuze kandidátky s občanem z veřejnosti ohledně prachu.
Obdržené hlasy:
Paní Mgr. Jasna Flamiková: 31 pro, 2 proti, 3 se zdržel
Třetí místostarostkou se stala počtem 31 hlasů Mgr. Jasna Flamiková.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
v pořadí čtvrtého místostarosty MČ BS:
1. Ing. Martin Schwab
Pan Ing. Martin Schwab se představil. Kandidaturu přijímá.
Obdržené hlasy:
Pan Ing. Martin Schwab: 30 pro, 1 proti, 4 se zdržel
Čtvrtým místostarostou se stal počtem 30 hlasů Ing. Martin Schwab.
Usnesení 301.08. Volba místostarostů MČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zvolilo
dne 19.11.2014 JUDr. Michaelu Dumbrovskou do funkce 1. místostarosty MČ Brnostřed,
dne 19.11.2014 Jiřího Švachulu do funkce v pořadí druhého místostarosty MČ Brnostřed,
dne 19.11.2014 Mgr. Jasnu Flamikovou do funkce v pořadí třetího místostarosty MČ
Brno-střed,
dne 19.11.2014 Ing. Martina Schwaba do funkce v pořadí čtvrtého místostarosty MČ
Brno-střed.
K bodu 10 – Volba uvolněných členů ZMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
uvolněného člena ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro věci legislativně-právní a
informatiku:
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1. Svatopluk Bartík
Pan Svatopluk Bartík se představil. Kandidaturu přijímá.
Zastupitel Hráček se dotazuje, jaký má kandidát názor na participativní rozpočet.
Kandidát sděluje, je na rok 2016 bude nachystán klikací rozpočet, kde občané uvidí konkrétní
výdaje v příslušné kapitole a jak rozpočet funguje. O zavedení participativního rozpočtu bude
s kolegy usilovat.
Zastupitel Otradovec se ptá, čeho chce kandidát docílit v legislativně-právní oblasti. Dále se
dotazuje, jak se bude kandidát rozhodovat v případě odlišných právních názorů od různých
právníků.
Kandidát sděluje, že část své právní vize již sdělil. Bude usilovat o zpřesňování smluv.
Vyžádá si revizi smluvních vztahů s externími právními kancelářemi. Právní služby je třeba
soutěžit nejen podle ceny, ale i kvality. Různé právní názory je třeba vydiskutovat a dojít
k dobrému řešení, v tom by mohli být nápomocni i členové zastupitelstva s právním
vzděláním.
Obdržené hlasy:
Pan Svatopluk Bartík: 27 pro, 16 proti, 0 zdržel se
Uvolněným členem ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro věci legislativně-právní a
informatiku se stal počtem 27 hlasů Svatopluk Bartík.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
uvolněného člena ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro kulturu, sport a turismus:
1. Petr Kalousek
Pan Petr Kalousek se představil. Kandidaturu přijímá.
Ing. Straka se dotazuje, jak bude kandidát zvládat svoji dosavadní profesi jako uvolněný
zastupitel.
Kandidát sděluje, že na místo hráče na bubny v brněnské filharmonii bude probíhat konkurz
na kolegu, který jej nahradí.
JUDr. Vaňková se ptá, zda má kandidát konkrétní představu, co může v rámci své gesce
ovlivnit.
Kandidát sděluje, že ovlivňování je možné např. prostřednictvím Kulturního a vzdělávacího
střediska. Bude snažit ve spolupráci s kolegy městskou část zatraktivnit, aby se zde lidé cítili
dobře.
JUDr. Kerndl se ptá, zda kandidátovi nebude chybět profese, kterou dosud vykonával.
Kandidát sděluje, že hudbu úplně neopustí, ale nedopustí, aby to snížilo kvalitu jeho práce
v radě městské části.
Obdržené hlasy:
Pan Petr Kalousek: 31 pro, 0 proti, 5 zdržel se
Uvolněným členem ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro kulturu, sport a turismus se
stal počtem 31 hlasů Petr Kalousek.
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ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
uvolněného člena ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj:
1. Ing.arch. Petr Bořecký
Pan Ing.arch. Petr Bořecký se představil. Kandidaturu přijímá.
Zastupitel Hráček se kandidáta ptá, zda má přehled, kolik kolegů z jeho hnutí používá
automobil a kolik ekologickou dopravu.
Kandidát sděluje, že má kancelář v centru, většinou chodí pěšky, automobil používá tak
jednou do týdne.
Obdržené hlasy:
Pan Ing.arch. Petr Bořecký: 33 pro, 0 proti, 3 zdržel se
Uvolněným členem ZMČ BS pro funkci člena RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj se
stal počtem 33 hlasů Ing.arch. Petr Bořecký.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na kandidáta do funkce
uvolněného člena ZMČ BS pro funkci předsedy Finančního výboru ZMČ BS:
1. Ing. Bohumil Bílek
Pan Ing. Bohumil Bílek se představil. Kandidaturu přijímá.
JUDr. Kerndl sděluje, že si kandidáta představoval spíše na jinou gesci a proč se rozhodl pro
finanční výbor.
Kandidát sděluje, že má smysl pro harmonii celku a často se ujímá věcí, které nikdo nechce
dělat. Má za to, že v oblasti financí najde svoji parketu pro následující čtyři roky. Rád
komunikuje s občany a odpovídá na dotazy.
JUDr. Kerndl sděluje, že vyjádření chápe tak, že uvedená pozice na kandidáta zbyla a volná
židle se vždy hodí.
Kandidát odpovídá, že to tak není a že na úvodním zastupitelstvu o tom nikoho nemůže
přesvědčit.
Mgr. Šťástka se kandidáta dotazuje, jaká vidí největší úskalí v rozpočtu městské části, jakou
má představu ohledně výpadku financí z hazardu, zda jsou dostatečně financována školská
zařízení a oblast životního prostředí.
Kandidát sděluje, že je třeba posoudit, zda bude rozpočet s nějakými úpravami či zda bude
rozpočtové provizorium. Granty a dotace jsou dlouhodobě nastaveny, chtěl by docílit
zrychlení. V oblasti životního prostředí vidí velké nedostatky, např. nepořádek nebo třídění
odpadu. Je třeba zkoordinovat práci městské části a magistrátu.
Mgr. Šťástka sděluje, že kandidát odpovídal na něco, na co se neptal. Připomíná se s dotazem
na oblasti, které jsou podfinancovány a s dotazem na oblast školství.
Kandidát sděluje, že ve školství jsou dobře rozběhnuté investice, otázkou je jejich potřebnost.
V oblasti životního prostředí jde o spolupráci městské části a magistrátu, nevidí potřebu
podstatného navýšení rozpočtu.
Mgr. Šťástka se připomíná s dotazem na hazard a kolik činí výpadek.
Kandidát odpovídá, že příjmy z hazardu činily před řadou let 50 milionů ročně a poté klesaly,
stávající úroveň neví. Výpadek z hazardu nebude tolik citelný, ušetří se na jiných výdajích
spojených s hazardem.
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Mgr. Šťástka sděluje, že již asi tři roky městská část příjmy z hazardu až na výjimky nemá,
příjmy plynou na magistrát.
Obdržené hlasy:
Pan Ing. Bohumil Bílek: 30 pro, 8 proti, 5 zdržel se
Uvolněným členem ZMČ BS pro funkci předsedy Finančního výboru ZMČ BS se stal
počtem 30 hlasů Ing. Bohumil Bílek.
Usnesení 301.09. Volba uvolněných členů ZMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zvolilo
dne 19.11.2014 Svatopluka Bartíka uvolněným členem ZMČ BS pro funkci člena
RMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku,
dne 19.11.2014 Petra Kalouska uvolněným členem ZMČ BS pro funkci člena RMČ
BS pro kulturu, sport a turismus,
dne 19.11.2014 Ing.arch. Petra Bořeckého uvolněným členem ZMČ BS pro funkci
člena RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj,
dne 19.11.2014 Ing. Bohumila Bílka uvolněným členem ZMČ BS pro funkci předsedy
Finančního výboru ZMČ BS.
K bodu 11 – Volba dalších členů RMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci člena
RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny:
1. Mgr. David Oplatek
Pan Mgr. David Oplatek se představil. Kandidaturu přijímá.
Obdržené hlasy:
Pan Mgr. David Oplatek: 31 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Členem RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny se stal počtem 31
hlasů Mgr. David Oplatek.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci člena
RMČ BS:
1. Pavel Dvořák
Pan Pavel Dvořák se představil. Kandidaturu přijímá.
Obdržené hlasy:
Pan Pavel Dvořák: 31 pro, 0 proti, 5 se zdržel
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Členem RMČ BS se stal počtem 31 hlasů Pavel Dvořák.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci člena
RMČ BS:
1. Matěj Hollan
Pan Matěj Hollan se představil. Kandidaturu přijímá.
JUDr. Kerndl sděluje, že je rád za zdůvodnění kandidáta, proč upřednostnil působení na velké
radnici jako náměstek a že je škoda, že kandidát nevyužil obdržené preferenční hlasy a nestal
se starostou na městské části.
Kandidát sděluje, že po volbách se musel rozhodnout pro jednu funkci a věří, že s kolegy
bude postupovat a rozhodovat společně. Při volbě starosty zdůvodnění neposkytl, protože to
volební řád neumožňuje.
JUDr. Kerndl sděluje, že odpověď byla ryze formální. Dále gratuluje k tomu, co kandidát
s kolegy dokázal.
Obdržené hlasy:
Pan Matěj Hollan: 30 pro, 2 proti, 0 se zdržel
Členem RMČ BS se stal počtem 30 hlasů Matěj Hollan.
Usnesení 301.10. Volba dalších členů RMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zvolilo
dne 19.11.2014 Mgr. Davida Oplatka do funkce člena RMČ BS pro věci sociální,
zdravotní a národnostní menšiny,
dne 19.11.2014 Pavla Dvořáka do funkce člena RMČ BS,
dne 19.11.2014 Matěje Hollana do funkce člena RMČ BS.
K bodu 12 – Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci předsedy
Kontrolního výboru ZMČ BS:
1. Ing. Bohumil Straka, PhD.
Pan Ing. Bohumil Straka, PhD. se představil. Kandidaturu přijímá.
JUDr. Závodský se ptá, jak by kandidát zhodnotil minulé volební období z hlediska kontroly,
kdy tuto funkci zastával zástupce stejné strany a zda může uvést tři příklady větších úspěchů.
Kandidát sděluje, že funkce kontrolního výboru neznamená, že bude každému podnětu
vyhověno. Jde o kolektivní orgán s kolektivním rozhodováním.
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Zastupitel Bartík sděluje, že tuto funkci chtěla koalice nabídnout zástupci ČSSD, která však
nenavrhla žádného kandidáta. Žít Brno nepovažuje za vhodné nechat funkci neobsazenou a
kandidáta podpoří.
JUDr. Závodský opakuje svůj dotaz, jaké tři největší věci kontrolní výbor v minulém období
dokázal.
Kandidát opakuje, že kontrolní výbor je kolektivní orgán. V minulém volebním období nebyl
jeho členem a není seznámen s jeho tehdejší agendou, byl pouze členem majetkové komise.
O úvaze, že by TOP 09 mohla obsadit tuto funkci, se dozvěděl včera.
Obdržené hlasy:
Pan Ing. Bohumil Straka, PhD.: 45 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedou Kontrolního výboru ZMČ BS se stal počtem 45 hlasů Ing. Bohumil Straka,
PhD.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci
místopředsedy Kontrolního výboru ZMČ BS:
1. Mgr. Libor Šťástka
Pan Mgr. Libor Šťástka se představil. Kandidaturu přijímá.
Zastupitel Bartík sděluje, že je bez ironie upřímně rád, že bývalý starosta hodlá pokračovat
v práci pro zastupitelstvo.
Obdržené hlasy:
Pan Mgr. Libor Šťástka: 37 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Místopředsedou Kontrolního výboru ZMČ BS se stal počtem 37 hlasů Mgr. Libor
Šťástka.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na členy Kontrolního
výboru ZMČ BS:
1. JUDr. Michal Závodský
Pan JUDr. Michal Závodský kandidaturu přijímá.
2. MUDr. Vojtěch Weinberger
Pan MUDr. Vojtěch Weinberger kandidaturu přijímá.
3. Martin Říha
Pan Martin Říha kandidaturu přijímá.
4. RNDr. Jan Hollan
Pan RNDr. Jan Hollan kandidaturu přijímá.
5. David Aleš
Pan David Aleš kandidaturu přijímá.
6. Mgr. Pavel Sázavský
Pan Mgr. Pavel Sázavský kandidaturu přijímá.
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7. JUDr. Robert Kerndl
Pan JUDr. Robert Kerndl kandidaturu přijímá.
V souladu se schváleným volebním řádem bylo o všech sedmi návrzích hlasováno společně:
44 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Členy Kontrolního výboru ZMČ BS se stali počtem 44 hlasů JUDr. Michal Závodský,
MUDr. Vojtěch Weinberger, Martin Říha, RNDr. Jan Hollan, David Aleš, Mgr. Pavel
Sázavský, JUDr. Robert Kerndl.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci
místopředsedy Finančního výboru ZMČ BS:
1. Tomáš Jan Otradovec, DiS.
Pan Tomáš Jan Otradovec, DiS. se představil. Kandidaturu přijímá.
Obdržené hlasy:
Pan Tomáš Jan Otradovec, DiS.: 45 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Místopředsedou Finančního výboru ZMČ BS se stal počtem 45 hlasů Tomáš Jan
Otradovec, DiS.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na členy Finačního
výboru ZMČ BS:
1. Mgr. Vladimír Stankovič
Pan Mgr. Vladimír Stankovič kandidaturu přijímá.
2. Hana Kašpaříková
Paní Hana Kašpaříková kandidaturu přijímá.
3. Lucie Krčmař Heidlerová
Paní Lucie Krčmař Heidlerová kandidaturu přijímá.
4. PhDr. Jan Pazdírek
Pan PhDr. Jan Pazdírek kandidaturu přijímá.
5. Jiří Hráček
Pan Jiří Hráček kandidaturu přijímá.
6. Natálie Bezvodová
Paní Natálie Bezvodová kandidaturu přijímá.
7. Mgr. Libor Šťástka
Pan Mgr. Libor Šťástka kandidaturu přijímá.
8. Mgr. Ctibor Pelikán
Pan Mgr. Ctibor Pelikán kandidaturu přijímá.
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9. Mgr. David Oplatek
Pan Mgr. David Oplatek kandidaturu přijímá.
10. Pavel Dvořák
Pan Pavel Dvořák kandidaturu přijímá.
JUDr. Kerndl navrhl rozšíření Finančního výboru ZMČ BS z 11 členů na 13 členů. Zastupitel
Bartík na to reagoval, že je to v rozporu s jednacím řádem.
Obdržené hlasy:
Paní Natálie Bezvodová: 43 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Pavel Dvořák: 30 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Jiří Hráček: 18 pro, 7 proti, 18 se zdržel
Paní Hana Kašpaříková: 30 pro, 1 proti, 7 se zdržel
Paní Lucie Krčmař Heidlerová: 29 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Pan Mgr. David Oplatek: 35 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan PhDr. Jan Pazdírek: 35 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Pan Mgr. Ctibor Pelikán: 31 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Mgr. Vladimír Stankovič: 29 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pan Mgr. Libor Šťástka: 40 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Předseda volební komise při vyhlášení výsledků sdělil, že 1 hlas byl neplatný.
Obdržené hlasy jsou tedy následující:
Paní Natálie Bezvodová: 42 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Pavel Dvořák: 29 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Jiří Hráček: 17 pro, 7 proti, 18 se zdržel
Paní Hana Kašpaříková: 29 pro, 1 proti, 7 se zdržel
Paní Lucie Krčmař Heidlerová: 28 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Pan Mgr. David Oplatek: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan PhDr. Jan Pazdírek: 34 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Pan Mgr. Ctibor Pelikán: 30 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Pan Mgr. Vladimír Stankovič: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pan Mgr. Libor Šťástka: 39 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Členy Finančního výboru ZMČ BS se stali počtem 42 hlasů Natálie Bezvodová, počtem
29 hlasů Pavel Dvořák, počtem 29 hlasů Hana Kašpaříková, počtem 28 hlasů Lucie
Krčmař Heidlerová, počtem 34 hlasů Mgr. David Oplatek, počtem 34 hlasů PhDr. Jan
Pazdírek, počtem 30 hlasů Mgr. Ctibor Pelikán, počtem 28 hlasů Mgr. Vladimír
Stankovič, počtem 39 hlasů Mgr. Libor Šťástka.
Kandidát Jiří Hráček nebyl zvolen.
Usnesení 301.11. Volba dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů
výborů ZMČ BS
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
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zvolilo
dne 19.11.2014 Ing. Bohumila Straku, PhD. do funkce předsedy Kontrolního výboru
ZMČ BS,
dne 19.11.2014 Mgr. Libora Šťástku do funkce místopředsedy Kontrolního
výboru ZMČ BS,
dne 19.11.2014 JUDr. Michala Závodského, MUDr. Vojtěcha Weinbergera, Martina
Říhu, RNDr. Jana Hollana, Davida Aleše, Mgr. Pavla Sázavského, JUDr. Roberta
Kerndla do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ BS,
zvolilo
dne 19.11.2014 Tomáše Jana Otradovce, DiS. do funkce místopředsedy Finančního
výboru ZMČ BS,
dne 19.11.2014 Natálii Bezvodovou, Pavla Dvořáka, Hanu Kašpaříkovou, Lucii
Krčmař Heidlerovou, Mgr. Davida Oplatka, PhDr. Jana Pazdírka, Mgr. Ctibora
Pelikána, Mgr. Vladimíra Stankoviče, Mgr. Libora Šťástku do funkce člena
Finančního výboru ZMČ BS.
K bodu 13 – Různé
RNDr. Hollan pozval zastupitele na koncert, který se uskuteční v úterý od 17.00 hod.
Zastupitelům byl předložen dopis hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška ve
věci zákazu či omezení hazardu na území Jihomoravského kraje.
Závěr
Starosta MČ BS zasedání ZMČ BS ukončil ve 23:00 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: JUDr. Bradáč a J. Hráček
Zapsala: M. Válková
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