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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.04.2022

Námitka proti zápisu z 23. zasedání ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - vedoucí odboru/právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
vyhovění námitce p. zastupitele Kalouska proti zápisu z 23.
zasedání ZMČ BS konaného dne 08.12.2021, ve znění dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena k projednání námitka p. zastupitele
Kalouska, kterou vznesl proti zápisu z 23. zasedání ZMČ BS,
které se konalo dne 08.12.2021. Konkrétně námitka směřuje
proti části zápisu k bodu č. 19 "Návrh změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích".
V zápise z 23. ZMČ (str. 15) je uvedeno:
"BcA. Kalousek vznesl protinávrh, a to úpravu v příloze č. 1
spočívající v neomezeném požívání alkoholických nápojů na
všech veřejných prostranstvích po celé městské části Brnostřed.
...
Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu BcA. Kalouska, a to na
úpravu v příloze č. 1 spočívající v neomezeném požívání
alkoholických nápojů na všech veřejných prostranstvích po celé
městské části Brno-střed."
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.....
Pan Kalousek namítá, že protinávrh formuloval
navrhuje, aby text zápisu zněl následovně:

odlišně,

- na straně 15 zápisu, druhý odstavec: "P. Kalousek vznesl
protinávrh, a to úpravu v příloze č. 1 spočívající ve
vyškrtnutí všech ulic a veřejných prostranství na území
městské části Brno-střed."
- na straně 15 zápisu, pátý odstavec: "Pan starosta dal
hlasovat o návrhu P. Kalouska, a to na úpravu v příloze č. 1
spočívající ve vyškrtnutí všech ulic a veřejných prostranství
na území městské části Brno-střed."
Ze zvukového záznamu z 23. ZMČ BS (předmětný bod č. 19 je
projednáván od 59:42 min záznamu) vyplývá, že p. Kalousek
doslova řekl:
"Vznáším protinávrh - usnesení zůstává, v příloze č. 1, kde je
seznam veřejných prostranství, není nic, tzn. na území MČ není
nijak zakazováno, regulováno požívání alkoholických nápojů".
Lze konstatovat, že text části zápisu, navržený panem
Kalouskem, přesněji odpovídá jím formulovaném protinávrhu než
text, který je nyní uveden v zápise.
V případě, že je proti zápisu ze zasedání ZMČ BS vznesena
námitka, v souladu s Jednacím řádem ZMČ BS se uplatní postup:
1) k námitce se vyjádří ověřovatelé zápisu
2) vyhovění/nevyhovění námitce projedná RMČ - doporučí ZMČ
námitce vyhovět/nevyhovět
3) námitku projedná ZMČ.
K námitce se vyjádřili oba ověřovatelé zápisu z 23. zasedání
ZMČ BS - Ing. Kotěra a Ing. Schwab, kteří shodně navrhli
námitce vyhovět.
Stanoviska dotčených orgánů:
 materiál projednala dne 04.04.2022 RMČ BS na své 157. schůzi
s výsledkem:
Usnesení RMČ/2022/157/51 Námitka proti zápisu z 23. zasedání
ZMČ BS
RMČ BS na 157. schůzi, konané dne 04.04.2022,
souhlasí
s tím, aby námitce p. zastupitele Kalouska proti zápisu z 23.
zasedání ZMČ BS konaného dne 08.12.2021, ve znění dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu, bylo vyhověno,

Vytvořeno 06.04.2022 09:39:36

2

doporučuje
ZMČ BS vyhovět námitce p. zastupitele Kalouska proti zápisu z
23. zasedání ZMČ BS konaného dne 08.12.2021, ve znění dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS materiál předložit na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
13.04.2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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