Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 17.09.2014 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 36
celkem: 37
Omluven: Ing. Blahutová, JUDr. Blažek, Ing. Kadeřábek, M. Světlík, Ing. Urubek,
O. Václavík, M. Vaníček, Ing.Viskot
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS Mgr. Libor Šťástka,
který konstatoval, že s ohledem na účast 36 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Zároveň pan starosta avizoval, že dnešní zasedání ZMČ BS není poslední a že
poslední zasedání ZMČ BS se bude konat 8.10.2014.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 24. zasedání ZMČ BS JUDr. Bradáč a Mgr. Řezáč potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: JUDr. Bradáč, J. Zechmeister
Hlasování: 33 pro, 0 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. Dispozice s majetkem - PD Dvořákova 3
4. Dispozice s majetkem - PD Heinrichova 4
5. Dispozice s majetkem - PD Hrnčířská 37, 39, 41, 43
6. Dispozice s majetkem - PD Hroznová 39
7. Dispozice s majetkem - PD Husova 9
8. Dispozice s majetkem - PD Jana Uhra 1
9. Dispozice s majetkem - PD Žižkova 2/ Konečného nám. 4,5,6/ Veveří 73
10. Dispozice s majetkem - PD Křenová 76
1

Mgr.Šťástka
Mgr.Šťástka
Mgr.Šťástka
Mgr.Šťástka
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

11. Dispozice s majetkem - PD Orlí 26
RMČ BS
12. Dispozice s majetkem - PD Pekařská 54
RMČ BS
13. Dispozice s majetkem - PD Poříčí 37
RMČ BS
14. Dispozice s majetkem - PD Průchodní 2
RMČ BS
15. Dispozice s majetkem - PD Solniční 11
RMČ BS
16. Dispozice s majetkem - PD Úvoz 59, 61
RMČ BS
17. Dispozice s majetkem - PD Mlýnská 4/6, 8
RMČ BS
18. Dispozice s majetkem - PD Údolní 21,23
RMČ BS
19. Dispozice s majetkem - PD Václavská 20
RMČ BS
20. Dispozice s majetkem - PD Tučkova 30,32, Zahradníkova 9,11,13,15
RMČ BS
21. Dispozice s majetkem - PD Veveří 12
RMČ BS
22. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích (Gallašova 4,6,8,10)
– stanovení ceny obvyklé
RMČ BS
23. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích (Grohova 45/47/49)
– stanovení ceny obvyklé
RMČ BS
24. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 - byt č. )
RMČ BS
25. Prodej obecních vymezených jednotek - A) Křížkovského 19 – byt č.
- B) Křížkovského 19 – byt č.
RMČ BS
26. Dispozice s majetkem - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 110,
111, 112, 114, 115, 116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
RMČ BS
27. Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
RMČ BS
28. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS
29. Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT
v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol"
RMČ BS
30. Finanční neinvestiční transfer pro Brno Gospel, spolek, Veleckého 1945/5,
615 00 Brno, IČ: 22885072
RMČ BS
31. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Řečkovice,
spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
RMČ BS
32. Finanční neinvestiční transfer pro Orient Vision, o.s., Padělíky 42,
642 00 Brno, IČ: 22863974
RMČ BS
33. Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
RMČ BS
34. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014
RMČ BS
35. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2016-2020
RMČ BS
36. Zpráva o hospodaření MČ Brno-střed k 30.6.2014
RMČ BS
37. Novela obecně závazné vyhlášky č. 8/2009
RMČ BS
38. Novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2012
RMČ BS
39. Novela Statutu města Brna
RMČ BS
40. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
41. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
42. Kontrola usnesení ZMČ BS
43. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
44. Závěr
Podán návrh na stažení bodů:
– Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích (Gallašova 4,6,8,10) – stanovení ceny
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obvyklé – bod 22
– Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích (Grohova 45/47/49) – stanovení ceny
obvyklé – bod 23
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 zdržel se
Nový program:
1. Zahájení
Mgr.Šťástka
- Určení sčitatelů, volba ověřovatelů zápisu
Mgr.Šťástka
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
Mgr.Šťástka
2. Projednání a schválení programu
Mgr.Šťástka
3. Dispozice s majetkem - PD Dvořákova 3
RMČ BS
4. Dispozice s majetkem - PD Heinrichova 4
RMČ BS
5. Dispozice s majetkem - PD Hrnčířská 37, 39, 41, 43
RMČ BS
6. Dispozice s majetkem - PD Hroznová 39
RMČ BS
7. Dispozice s majetkem - PD Husova 9
RMČ BS
8. Dispozice s majetkem - PD Jana Uhra 1
RMČ BS
9. Dispozice s majetkem - PD Žižkova 2/ Konečného nám. 4,5,6/ Veveří 73 RMČ BS
10. Dispozice s majetkem - PD Křenová 76
RMČ BS
11. Dispozice s majetkem - PD Orlí 26
RMČ BS
12. Dispozice s majetkem - PD Pekařská 54
RMČ BS
13. Dispozice s majetkem - PD Poříčí 37
RMČ BS
14. Dispozice s majetkem - PD Průchodní 2
RMČ BS
15. Dispozice s majetkem - PD Solniční 11
RMČ BS
16. Dispozice s majetkem - PD Úvoz 59, 61
RMČ BS
17. Dispozice s majetkem - PD Mlýnská 4/6, 8
RMČ BS
18. Dispozice s majetkem - PD Údolní 21,23
RMČ BS
19. Dispozice s majetkem - PD Václavská 20
RMČ BS
20. Dispozice s majetkem - PD Tučkova 30,32, Zahradníkova 9,11,13,15
RMČ BS
21. Dispozice s majetkem - PD Veveří 12
RMČ BS
22. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 - byt č. )
RMČ BS
23. Prodej obecních vymezených jednotek - A) Křížkovského 19 – byt č.
- B) Křížkovského 19 – byt č.
RMČ BS
24. Dispozice s majetkem - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
1885/7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 110,
111, 112, 114, 115, 116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
RMČ BS
25. Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
RMČ BS
26. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
RMČ BS
27. Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT
v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol"
RMČ BS
28. Finanční neinvestiční transfer pro Brno Gospel, spolek, Veleckého 1945/5,
615 00 Brno, IČ: 22885072
RMČ BS
29. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Řečkovice,
spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
RMČ BS
30. Finanční neinvestiční transfer pro Orient Vision, o.s., Padělíky 42,
642 00 Brno, IČ: 22863974
RMČ BS
31. Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
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Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
32. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014
33. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2016-2020
34. Zpráva o hospodaření MČ Brno-střed k 30.6.2014
35. Novela obecně závazné vyhlášky č. 8/2009
36. Novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2012
37. Novela Statutu města Brna
38. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
39. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
40. Kontrola usnesení ZMČ BS
44. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
42. Závěr

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 3 – Dispozice s majetkem – PD Dvořákova 3
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupila Mgr.
Flamiková, Ing. Kyselka, Ing. Bílek, J. Hráček, Ing.Bc. Straka, A. Kříž, Mgr. Zeman, RNDr.
Hollan a pan starosta. RNDr. Hollan deklaroval, že klub Strany Zelených nepodpoří navržený
prodej všech domů na dnešním zasedání zastupitelstva. Starosta Štástka konstatoval, že klub
ODS naopak prodej domů podpoří.
Usnesení 325.01. Dispozice s majetkem - PD Dvořákova 3
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Dvořákova č.or. 3 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 633,
p.č. 65, k.ú. Město Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude
realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 17 pro, 2 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 3 nebylo přijato.
K bodu 4 – Dispozice s majetkem – PD Heinrichova 4
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.02. Dispozice s majetkem - PD Heinrichova 4
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
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souhlasí
se zařazením domu Heinrichova č.or. 4 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 192,
p.č. 544 a p.č. 543/1 , k.ú. Stránice) do seznamu domů doporučených do prodeje dle
„Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou
částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části – dlužného
nájemného a plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to za úplatu ve výši této
pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a za předpokladu, že bude
zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na
účet MČ BS.
Hlasování: 18 pro, 2 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 4 nebylo přijato.
K bodu 5 – Dispozice s majetkem – PD Hrnčířská 37, 39, 41, 43
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.03. Dispozice s majetkem - PD Hrnčířská 37, 39, 41, 43
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domovního celku Hrnčířská č.or. 37, 39, 41, 43 a funkčně spjatých
nemovitých věcí (č.p. 954, 901, 900, 899, 898, p.č. 1654, 1656, 1657/1, 1658, k.ú.
Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do
prodeje dle „Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře
s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části –
dlužného nájemného a plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to za úplatu ve
výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a za předpokladu, že
bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu
na účet MČ BS.
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 5 nebylo přijato.
K bodu 6 – Dispozice s majetkem – PD Hroznová 39
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.04. Dispozice s majetkem - PD Hroznová 39
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a

5

souhlasí
s přeřazením domu Hroznová 39 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 93, p.č. 489
a 488 k.ú. Pisárky), ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje dle „Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem
kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky
městské části – dlužného nájemného a plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to
za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a za
předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za
opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 18 pro, 2 proti, 9 zdržel se
Usnesení k bodu 6 nebylo přijato.
K bodu 7 – Dispozice s majetkem – PD Husova 9
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.05. Dispozice s majetkem - PD Husova 9
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Husova č.or. 9 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 172, p.č.
1141, k.ú. Staré Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude
realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 15 pro, 2 proti, 9 zdržel se
Usnesení k bodu 7 nebylo přijato.
K bodu 8 – Dispozice s majetkem – PD Jana Uhra 1
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze.
Usnesení 325.06. Dispozice s majetkem - PD Jana Uhra 1
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Jana Uhra č.or. 1 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 159,
p.č. 221, k.ú. Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění za podmínky, že prodej bude realizován
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bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 18 pro, 1 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 8 nebylo přijato.
K bodu 9 – Dispozice s majetkem – PD Žižkova 2/Konečného nám. 4,5,6/Veveří 73
Zastupitelka Soukalová nahlásila podjatost.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.07. Dispozice s majetkem - PD Žižkova 2/ Konečného nám. 4,5,6/ Veveří 73
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domů Žižkova č.or. 2/Konečného nám č.or. 4, Konečného nám. č.or. 5,
Konečného nám. č.or. 6/ Veveří č.or. 73 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p.
257, 540, 539, 953, p.č. 844/1, k.ú. Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do
seznamu domů doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě
Prohlášením vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej
bude realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 16 pro, 3 proti, 9 zdržel se
Usnesení k bodu 9 nebylo přijato.
K bodu 10 – Dispozice s majetkem – PD Křenová 76
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.08. Dispozice s majetkem - PD Křenová 76
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Křenová č.or. 76 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 277,
p.č. 227, k.ú. Trnitá) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje dle „Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem
kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky
městské části – dlužného nájemného a plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to
za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a za
předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za
opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
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Hlasování: 18 pro, 3 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 10 nebylo přijato.
K bodu 11 – Dispozice s majetkem – PD Orlí 26
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.09. Dispozice s majetkem - PD Orlí 26
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Orlí č.or. 26 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 520, p.č.
243, k.ú. Město Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění za podmínky, že prodej bude realizován
bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 15 pro, 2 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 11 nebylo přijato.
K bodu 12 – Dispozice s majetkem – PD Pekařská 54
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.10. Dispozice s majetkem - PD Pekařská 54
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Pekařská č.or. 54 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 430,
p.č. 1021, k.ú. Staré Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude
realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 12 nebylo přijato.
K bodu 13 – Dispozice s majetkem – PD Poříčí 37
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení 325.11. Dispozice s majetkem - PD Poříčí 37
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Poříčí č.or. 37 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 646, p.č.
1617, k.ú. Staré Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje dle „Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem
kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky
městské části – dlužného nájemného a plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to
za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a za
předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za
opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 18 pro, 2 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 13 nebylo přijato.
K bodu 14 – Dispozice s majetkem – PD Průchodní 2
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.12. Dispozice s majetkem - PD Průchodní 2
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Průchodní č.or. 2 a funkčně spjatých nemovitých (č.p. 377, p.č.
421, k.ú. Město Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy dle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude realizován
bez nebytových prostor v domě, a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 15 pro, 3 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 14 nebylo přijato.
K bodu 15 – Dispozice s majetkem – PD Solniční 11
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.13. Dispozice s majetkem - PD Solniční 11
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
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souhlasí
s přeřazením domu Solniční č.or. 11 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 239,
p.č. 599, k.ú. Město Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude
realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 17 pro, 3 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 15 nebylo přijato.
K bodu 16 – Dispozice s majetkem – PD Úvoz 59, 61
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.14. Dispozice s majetkem - PD Úvoz 59, 61
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Úvoz č.or. 59 a 61 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 425,
429, p.č. 891 a 890, k.ú. Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy podle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude
realizován bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena
návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ
BS.
Hlasování: 17 pro, 2 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 16 nebylo přijato.
K bodu 17 – Dispozice s majetkem – PD Mlýnská 4/6, 8
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.15. Dispozice s majetkem - PD Mlýnská 4/6, 8
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s odprodejem domu Mlýnská 8 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 333, p.č.
1150/1, k.ú. Trnitá) za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka
budovy dle NOZ, v platném znění, a za podmínky, že prodej bude realizován bez
nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
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Hlasování: 28 pro, 2 proti, 3 zdržel se
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
RNDr. Hollan zpochybnil hlasování bodu k 17. Pan starosta proto dal o bodu 17 znovu
hlasovat.
Hlasování: 28 pro, 2 proti, 5 zdržel se
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 – Dispozice s majetkem – PD Údolní 21, 23
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.16. Dispozice s majetkem - PD Údolní 21,23
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
revokuje
usnesení 16. ZMČ BS ze dne 19.6.2013, č.usn. 316.05. a 316.06.,
souhlasí
s přeřazením domů Údolní 21 (č.p. 503 na pozemku p.č. 743/1, k.ú. Město Brno) a
Údolní 23 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 523, p.č. 738/1,2,3,4,5, k.ú. Město
Brno) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje
za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy dle NOZ,
v platném znění, za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor
v domě, a za předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ
BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 27 pro, 2 proti, 4 zdržel se
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
RNDr. Hollan zpochybnil hlasování bodu k 18. Pan starosta proto dal o bodu 18 znovu
hlasovat.
Hlasování: 28 pro, 2 proti, 5 zdržel se
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 19 – Dispozice s majetkem – PD Václavská 20
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.17. Dispozice s majetkem - PD Václavská 20
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
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souhlasí
s přeřazením domu Václavská č.or. 20 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 896,
část p.č. 1717/1 pouze pod domem, k.ú. Staré Brno) ze seznamu domů
nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje za předpokladu
vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy dle NOZ, v platném znění,
za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor v domě, a za
předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných nákladů MČ BS za
opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 17 pro, 2 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 19 nebylo přijato.
K bodu 20 – Dispozice s majetkem – PD Tučkova 30,32, Zahradníkova 9,11,13,15
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.18. Dispozice s majetkem - PD Tučkova 30,32, Zahradníkova 9,11,13,15
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domů Tučkova č.or. 30, Tučkova č.or. 32, Zahradníkova č.or. 9,
Zahradníkova č.or. 11, Zahradníkova č.or. 13 a Zahradníkova č.or. 15 a funkčně
spjatých nemovitých věcí (č.p. 920, 921, 969, 930, 929, 928, p.č. 1647, 1649, 1665/1,
1666, k.ú. Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy dle NOZ, v platném znění a za podmínky, že prodej bude realizován
bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS
a dalších podmínek pro domy Zahradníkova 11,13,15 vyplývajících z čerpání dotace
„Zelená úsporám“:
- závazek kupujících zachovat bytové jednotky jako prostor určený k bydlení,
- složení kauce kupujícími v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů na spol.
částech nemovité věci,
- povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poměrné části kauce
připadající na každou bytovou jednotku.
Hlasování: 17 pro, 5 proti, 10 zdržel se
Usnesení k bodu 20 nebylo přijato.
K bodu 21 – Dispozice s majetkem – PD Veveří 12
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.19. Dispozice s majetkem - PD Veveří 12
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ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
souhlasí
s přeřazením domu Veveří č.or. 12 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 459, p.č.
324 a 325 k.ú. Veveří) ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy dle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude realizován
bez nebytových prostor v domě a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS
a dalších podmínek vyplývajících z čerpání dotace „Zelená úsporám“:
- závazek kupujících zachovat bytové jednotky jako prostor určený k bydlení,
- složení kauce kupujícími v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů na spol.
částech nemovité věci,
- povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poměrné části kauce
připadající na každou bytovou jednotku.
Hlasování: 17 pro, 5 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 21 nebylo přijato.
K bodu 22 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 12)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.20. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 - byt č.

)

ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 542/ v bytovém domě Křížkovského 19,
č.pop. 542 v k.ú. Staré Brno, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy č.p. 542, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 840 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 353 m2, stávajícím nájemcům
za
kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši
1.033.539,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.
0596854212, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu
této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596854212 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
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K bodu 23 – Prodej obecních vymezených jednotek – A) Křížkovského 19 – byt č.
– B) Křížkovského 19 – byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.21. Prodej obecních vymezených jednotek - A) Křížkovského 19 - byt č.
- B) Křížkovského 19 – byt č.
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
A) schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 542/ v bytovém domě Křížkovského 19,
č.pop. 542 v k.ú. Staré Brno, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy č.p. 542, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 840 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 353 m2, stávajícímu nájemci
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 617.488,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596854202, a s podmínkou
úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců
ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 542/ v bytovém domě Křížkovského 19,
č.pop. 542 v k.ú. Staré Brno, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy č.p. 542, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 840 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 353 m2, stávajícímu nájemci
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 735.823,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596854216, a s podmínkou
úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců
ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených Smluv o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596854202 a č. 0596854216 dle první a druhé části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 – Dispozice s majetkem – PP p.č. 1836/15,16,17,18,19,20,21; 1885/7,9,11,14,15,
17,20,22,24,26,28,31,33,36,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,
71,73,75,77,79,81,83,85,87,90,93,95,98,101,103,105,107,109,110,111,112,
114,115,116, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
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Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.22. Dispozice s majetkem - PP p. č. 1836/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 1885/7,
9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93,
95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, k.ú. Štýřice
(Vinohrady)
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovitých věcí na pozemcích p.č. 1885/24 o
vým. 16 m2, 1885/103 o vým. 17 m2, k.ú. Štýřice, do majetku města.
Hlasování: 30 pro, 1 proti, 3 zdržel se
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.23. Změna zřizovací listiny MŠ Brno, Biskupská 7, p.o.
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Brno,
Biskupská 7, příspěvkové organizace (novým názvem Mateřská škola U sluníček
Brno, příspěvková organizace) související s jejím kompletním přemístěním do prostor
Základní školy Brno, Horní 16, příspěvkové organizace a to s účinností dnem jeho
schválení ZMČ Brno-střed,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 (dle přílohy) a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpis výše uvedeného dokumentu
zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 – Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.24. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o.
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ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Brno, Horní
16, příspěvkové organizace (dle přílohy) související s kompletním přemístěním
Mateřské školy Brno, Biskupská 7, příspěvkové organizace (novým názvem Mateřská
škola U sluníček Brno, příspěvková organizace) do prostor Základní školy Brno,
Horní 16, příspěvkové organizace a to s účinností dnem jeho schválení ZMČ Brnostřed a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 3 (dle přílohy) a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpis výše uvedeného dokumentu
zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 – Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního
programu “Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.25. Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR,
v rámci dotačního programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol“
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
souhlasí s
podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu
„Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“ na investiční akci
„Mateřská škola 4.třídní Brno, Křídlovická (kontejnerová školka)“ bez nároku na
finanční prostředky z rozpočtu města Brna,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti o investiční dotaci a souvisejících
dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících
dokumentů,
ukládá
vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
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K bodu 28 – Finanční neinvestiční transfer pro Brno Gospel, spolek, Veleckého 1945/5,
615 00 Brno, IČ: 22885072
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.26. Finanční neinvestiční transfer pro Brno Gospel, spolek,
Veleckého 1945/5, 615 00 Brno, IČ: 22885072
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Brno Gospel, spolek, Veleckého 1945/5, 615 00
Brno, IČ: 22885072 ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání 5. ročníku Brněnských
gospelových dnů a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 32 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 – Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Řečkovice, spolek,
Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.27. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Řečkovice,
spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Řečkovice, spolek,
Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931 ve výši 10 000,- Kč na nákup 2ks
elektricky polohovatelných lůžek do Domu Naděje Brno - Řečkovice a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 30 – Finanční neinvestiční transfer pro Orient Vision, o.s., Padělíky 42, 642 00 Brno,
IČ: 22863974
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.28. Finanční neinvestiční transfer pro Orient Vision, o.s., Padělíky 42,
642 00 Brno, IČ: 22863974
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Orient Vision, o.s., Padělíky 42, 642 00 Brno,
IČ: 22863974 ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání mezinárodního
multikulturního festivalu tance a kultury zemí Orientu pod názvem Tales of Sahara a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
K bodu 31 – Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o., Veselá 5,
602 00 Brno, IČ: 29298431
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.29. Finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o.,
Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro rovAn PROMO STUDIO, s.r.o., Veselá 5, 602 00
Brno, IČ: 29298431 ve výši 10 000,- Kč na podporu uspořádání festivalu brněnského
sportu a zdravého životního stylu „Brno v pohybu“ a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 3 zdržel se
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
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Termín: ihned

K bodu 32 – Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupila Mgr.
Flamiková, RNDr. Gaillyová, Ing.Bc. Straka, vedoucí OŽP, vedoucí oddělení tisku, produkce,
a vnějších vztahů a pan starosta.
Usnesení 325.30. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 15 na rok 2014 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 9 zdržel se
Usnesení k bodu 32 bylo přijato.
K bodu 33 – Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2016 – 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.31. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
schvaluje
Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 33 bylo přijato.
K bodu 34 – Zpráva o hospodaření MČ Brno-střed k 30.6.2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupil Ing.Bc.
Straka a pan starosta.
Usnesení 325.32. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2014
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2014 dle přílohy č. 1 a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2014 dle přílohy č. 2.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 34 bylo přijato.
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K bodu 35 – Novela obecně závazné vyhlášky č. 8/2009
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.33. Novela obecně závazné vyhlášky č. 8/2009
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
souhlasí
s předloženým návrhem změny obecně závazné vyhlášky č. 8/2009, o koordinaci
výkopových pracích na veřejných prostranstvích ve městě Brně,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu sdělit obsah usnesení Odboru investičnímu MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 zdržel se
Usnesení k bodu 35 bylo přijato.
K bodu 36 – Novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2012
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupila RNDr.
Gaillyová a Ing. Bílek.
Usnesení 325.34. Novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2012
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
souhlasí
s předloženým návrhem změny obecně závazné vyhlášky č. 12/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu sdělit obsah usnesení Odboru životního prostředí
MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 36 bylo přijato.
K bodu 37 – Novela Statutu města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.35. Novela Statutu města Brna
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
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souhlasí
s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu sdělit obsah usnesení Organizačnímu odboru
MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 4 zdržel se
Usnesení k bodu 37 bylo přijato.
K bodu 38 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.36. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 25. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 zdržel se
Usnesení k bodu 38 bylo přijato.
K bodu 39 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupil PhDr.
Pazdírek a vedoucí OŽP.
Usnesení 325.37. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 25. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 39 bylo přijato.
K bodu 40 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 325.38. Kontrola usnesení ZMČ BS
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ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17.9.2014,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 40 bylo přijato.
K bodu 41 – Dotazy, podněty a připomínky, informace členů ZMČ BS
RNDr. Hollan se vyjádřil k průběhu jednání a k bodům týkajících se prodeje domů a žádá o
vysvětlení klub ČSSD ohledně hlasování. Bylo zodpovězeno.
Ing.Bc. Straka vznáší interpelaci na JUDr. Vaňkovou, zda již byla zpracována metodika pro
odpis nedobytných pohledávek a pokud ne tak proč. Dále se dotazuje na stavbu domu na
Kopečné-Studánce – odpověděl vedoucí OISBD a pan starosta.
Zastupitel Hráček se vyjádřil k postoji RNDr. Hollana a konstatoval uspokojení nad
rozhodnutím Strany Zelených hlasovat proti prodeji bytových domů.
Ing.Bc. Straka se dotazuje na důvod výstavby domu Kopečná-Studánka a vyjádřil se ke
způsobu využívání financí z bytového fondu – odpověděl starosta.
RNDr. Hollan se též vyjádřil k bytovému domu na Kopečné-Studánce. A dále se vyjádřil
k zateplení školy na Úvoze.
Zastupitel Toman žádá ukončení rozpravy, neboť ji považuje za předvolební debatu.
RNDr. Hollan se znovu vrátil k zateplení školy na Úvoze a závěrům jeho šetření.
K bodu 42 – Závěr
Starosta MČ BS ukončil zasedání ZMČ BS v 18 .15 hodin.
Mgr. Libor Šťástka
starosta MČ BS
Ověřovatelé: JUDr. Bradáč a J. Zechmeister
Zapsala: M. Válková
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