Zápis
z 26. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného v pondělí 06.10.2014 od 13.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 31
celkem: 33
Omluven: Ing. Blahutová, JUDr. Blažek, JUDr. Dumbrovská, P. Hauser,
K. Havlíček, Ing. Kadeřábek, RNDr. Kramářová, Mgr.Bc.
Macurová, M. Světlík, O. Václavík, Ing. Viskot, Mgr. Zeman
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS Mgr. Libor Šťástka,
který konstatoval, že s ohledem na účast 31 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 25. zasedání ZMČ BS JUDr. Bradáč a J. Zechmeister
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: JUDr. Bradáč, I. Kinzel
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Určení sčitatelů, volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Vyhodnocení regulace hazardu na území MČ Brno-střed
4. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
5. Závěr
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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K bodu 3 – Vyhodnocení regulace hazardu na území MČ Brno-střed
Pan starosta vysvětlil důvod svolání mimořádného zastupitelstva a seznámil zastupitele
s novými skutečnostmi týkající se regulace hazardu na území MČ Brno-střed a vyzval
přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupil Ing. Kyselka, Mgr. Flamiková,
Ing.Bc. Straka, RNDr. Hollan, Ing.Bílek, J. Hráček a zástupci kasin.
Mgr. Flamiková navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 26. zasedání, konaném dne 6.10.2014,
bere na vědomí
- provedenou kontrolu přítomnosti heren v ulicích městské části Brno-střed,
- informaci Městské policie Brno o výskytu tzv. kvízomatů v hernách na území MČ Brnostřed,
- informaci, že Městská policie Brno oznámila ÚMČ Brno-střed zjištěné porušování o.z.v.
č.1/2014,
- stanovisko ÚHOS týkající se podoby regulace hazardu a možnosti obce jej regulovat,
konstatuje
- že, i přes přijetí vyhlášky č. 1/2014, kterou MČ Brno-střed vyslovila zákaz provozování
heren na celém svém území, nedošlo ze strany Ministerstva financí ČR k přijetí účinných
kroků vedoucích ke zrušení a uzavření těchto zařízení, když z provedené kontroly plyne, že
na území městské části je stále v provozu cca 60% heren,
- že ve stávajících hernách jsou dle zjištění Městské policie Brno provozovány nelegální
hrací přístroje, tzv. kvízomaty a dle informací MMB také dochází k významnému nárůstu
počtu provozoven (tzv. kasin), kde jsou MF ČR povolovány hry dle ust. § 2 písm. i)
loterijního zákona,
- že ve stávajících hernách dochází dle zjištění Městské policie Brno k porušování obecně
závazné vyhlášky města č. 1/2014,
schvaluje
v návaznosti na výše uvedené zjištěné skutečnosti a s ohledem na stanovisko Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, úplný zákaz provozování přístrojů dle ust. § 2 písm. e), l),
n) a ust. § 50 odst. 3 loterijního zákona a sázkových her v kasinu dle ust. § 2 písm. g), i), j)
a m) loterijního zákona, a to na celém území městské části Brno-střed,
schvaluje
doplnění předloženého návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k
zabezpečení veřejného pořádku o článek v tomto znění:
Článek 3 odstavec 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:
"Otevírací dobu heren a pohostinských a podobných zařízení (restaurací, barů, diskoték),
v nichž se provozují loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky, si
provozovatelé těchto zařízení na území Statutárního města Brna stanoví v tomto časovém
rozmezí: V pracovních dnech v době od 0:00 do 07:00 a od 14:00 do 24:00. V době od
07:00 do 14:00 v pracovních dnech musí být tyto provozovny uzavřené.",
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna v rámci projednání novely příslušné obecně závazné vyhlášky
města úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území MČ Brnostřed schválit,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed bezodkladně odeslat stanovisko
ZMČ Brno-střed příslušnému odboru MMB,
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ukládá
příslušným odborům ÚMČ Brno-střed činit bezodkladně kroky vyplývající ze závěrů
právní analýzy, která byla úřadem zadána ve věci posouzení kompetencí úřadu ve vztahu
ke kontrole dodržování o.z.v. č.1/2014 a postihování jejího porušování.
Hlasování: 7 pro, 2 proti, 17 zdržel se
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení 326.01. Vyhodnocení regulace hazardu na území MČ Brno-střed
ZMČ BS na 26. zasedání, konaném dne 6.10.2014,
bere na vědomí
- provedenou kontrolu přítomnosti heren v ulicích městské části Brno-střed,
- informaci Městské policie Brno o výskytu tzv. kvízomatů v hernách na území MČ
Brno-střed,
- informaci, že Městská policie Brno oznámila ÚMČ Brno-střed zjištěné porušování
o.z.v. č.1/2014,
- stanovisko ÚHOS týkající se podoby regulace hazardu a možnosti obce jej regulovat,
konstatuje
- že, i přes přijetí vyhlášky č. 1/2014, kterou MČ Brno-střed vyslovila zákaz
provozování heren na celém svém území, nedošlo ze strany Ministerstva financí
ČR k přijetí účinných kroků vedoucích ke zrušení a uzavření těchto zařízení, když z
provedené kontroly plyne, že na území městské části je stále v provozu cca 60% heren,
- že ve stávajících hernách jsou dle zjištění Městské policie Brno provozovány
nelegální hrací přístroje, tzv. kvízomaty a dle informací MMB také dochází k
významnému nárůstu počtu provozoven (tzv. kasin), kde jsou MF ČR povolovány hry
dle ust. § 2 písm. i) loterijního zákona,
- že ve stávajících hernách dochází dle zjištění Městské policie Brno k porušování
obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014,
schvaluje
v návaznosti na výše uvedené zjištěné skutečnosti a s ohledem na stanovisko Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, úplný zákaz provozování přístrojů dle ust. § 2 písm.
e), l), n) a ust. § 50 odst. 3 loterijního zákona a sázkových her v kasinu dle ust. § 2
písm. g), i), j) a m) loterijního zákona, a to na celém území městské části Brno-střed,
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna v rámci projednání novely příslušné obecně závazné
vyhlášky města úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém
území MČ Brno-střed schválit,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed bezodkladně odeslat stanovisko
ZMČ Brno-střed příslušnému odboru MMB,
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ukládá
příslušným odborům ÚMČ Brno-střed činit bezodkladně kroky vyplývající ze závěrů
právní analýzy, která byla úřadem zadána ve věci posouzení kompetencí úřadu ve
vztahu ke kontrole dodržování o.z.v. č.1/2014 a postihování jejího porušování.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Dotazy, podněty a připomínky, informace členů ZMČ BS
Nebyly předneseny.
K bodu 5 – Závěr
Starosta MČ BS ukončil zasedání ZMČ BS v 13 .35 hodin.
Mgr. Libor Šťástka
starosta MČ BS
Ověřovatelé: JUDr. Bradáč a I. Kinzel
Zapsala: M. Válková
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