ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 03.05.2017 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 32
celkem: 42
Omluven: JUDr. Bradáč, MVDr. Kubějová, R. Kvapil

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 32 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Pan starosta všechny informoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně přímo na internetu.
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 20. zasedání ZMČ BS J. Zechmeister a Ing. Machů potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: J. Švachula, Bc. Doležel
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Návrh byl přijat.

Rezignací člena Zastupitelstva MČ BS pana Tomáše Jana Otradovce, podanou ke dni
10.04.2017, došlo k zániku jeho mandátu za volební stranu TOP 09. Za tohoto člena
jako náhradník nastoupil jako člen zastupitelstva Martin Brym; jeho členství
v zastupitelstvu bylo osvědčeno Radou MČ Brno-střed.
Pan Martin Brym složil na dnešním zasedání ZMČ BS slib před zastupitelstvem
pronesením slova "slibuji" a podpisem potvrdil jeho složení a dále převzal osvědčení o
členství v zastupitelstvu.
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K bodu 2 - Projednání a schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení
Projednání a schválení programu
RMČ BS
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
RMČ BS
Dispozice s majetkem /16/409/ - Prodej Úvoz 23
RMČ BS
Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
Štýřice (Grmelova 6) - I.
RMČ BS
Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
Štýřice (Grmelova 6) - II.
RMČ BS
Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
Štýřice (Grmelova 6) - III.
RMČ BS
Vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1429, k.ú. Veveří
(Mezírka 9)
RMČ BS
Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
RMČ BS
Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed
RMČ BS
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
RMČ BS
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
RMČ BS
Petice za přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
RMČ BS
Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace
a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
RMČ BS
Hovory s občany
RMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing. Bílek
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing. Straka,Ph.D.
Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

Ing. Straka dal návrh na zařazení bodu: “Informace o auditu veřejných zakázek od sdružení
Oživení, o.s.“ Bod bude zařazen jako bod 18 s tím, že bude projednán před bodem 3.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 3 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nový program:
Zahájení
Projednání a schválení programu
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
Dispozice s majetkem /16/409/ - Prodej Úvoz 23
Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
Štýřice (Grmelova 6) - I.
6. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
1.
2.
3.
4.
5.
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Štýřice (Grmelova 6) - II.
Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú.
Štýřice (Grmelova 6) - III.
RMČ BS
Vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1429, k.ú. Veveří
(Mezírka 9)
RMČ BS
Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
RMČ BS
Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed
RMČ BS
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
RMČ BS
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
RMČ BS
Petice za přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
RMČ BS
Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace
a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
RMČ BS
Hovory s občany
RMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing. Bílek
Informace o auditu veřejných zakázek sdružení Oživení, o.s.
Ing. Straka,Ph.D.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing. Straka,Ph.D.
Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Program byl přijat.
K bodu 18 - Informace o auditu veřejných zakázek od sdružení Oživení, o.s.
Ing. Straka bod uvedl a navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na svém 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
žádá
tajemníka ÚMČ BS o bezodkladné předložení auditu veřejných zakázek od sdružení Oživení,
o.s., a to všem zastupitelům ZMČ BS.
Zastupitel Říha žádá tajemníka ÚMČ BS o okamžité předložení auditu všem zastupitelům.
Ing. Straka v návaznosti na návrh zastupitele Říhy svůj návrh stahuje a osvojuje si návrh
zastupitele Říhy.
JUDr. Závodský na to reagoval ve smyslu, že si osvojuje stažený návrh Ing. Straky.
Proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl, pan starosta, tajemník ÚMČ BS, Ing. Straka, M.
Říha, JUDr. Vaňková, M. Brym, Mgr. Šťástka, S. Bartík, Mgr. Sázavský, Mgr. Řepa, Bc. Hollan,
vedoucí OPO a pan Matuszek, občan z řad veřejnosti.
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ZMČ BS na svém 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
schvaluje
přerušení diskuze k aktuálně projednávanému bodu jednání za účelem zařazení bodu
„Hovory s občany MČ BS“, s tím, že v diskuzi bude pokračováno po vyčerpání bodu
„Hovory s občany MČ BS“.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 10 nehlasoval
K bodu 16 - Hovory s občany
Pan Pavel Suchomel se vyjádřil k odtahům vozidel a to, že odtahy vozidel po blokovém čištění,
které probíhá v 8:00-10:00 hod., odtahy ve 13:45 hod., jsou vozidla vytahována ze soukromých
pozemků, kde se vůbec nic blokově nečistí. Odtahování vozidel je dle jeho slov neodborné a za
hrubé chyby a zajišťuje jej firma Černý, Blučina, současně sídlící ve Slatině. Dle pana
Suchomela nemá firma potřebnou úroveň kvality, proto prosí, aby byla firma zkontrolována a
nahrazena jinou.
Pan starosta požádal pana Suchomela, aby mu toto poslal písemně na email, že to pak rád
postoupí policii, aby bylo toto prošetřeno.
Vystoupil zde pan Michal Šindelář, který není občan Brna-střed, proto dal pan starosta o udělení
slova panu Šindelářovi hlasovat: Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 4 nehlasoval
Slovo bylo uděleno, pan Šindelář se vyjádřil k parkování na ulici Údolní po tom, co tam byl
zaveden parkovací pruh. Sdělil, že každý den tudy chodí a jezdí do práce a ten parkovací pruh
tam situaci dramaticky zhoršil. Ulice Údolní je podle generelu pěší dopravy, který má MMB
nebo město Brno zpracovaný, je nějakou trasou celoměstského významu (významná pěší radiála
vedoucí do centra) a ta pěší doprava by tam měla být nějakým způsobem zakotvena do té ulice.
Bohužel v důsledku parkování, které tam bylo zavedeno, pěšáci tam teď hrozně moc trpí. To
parkování je tam neregulované, parkovací pruh je permanentně obsazený automobily a ty už
nemají na druhé straně, jak zásobovat. Jsou tam obchody, lidé tam žijí a potřebují tam
samozřejmě zastavit a díky tomu parkování nemají zastavit kde, protože tam už není místo, a tak
lidé v automobilech jsou nuceni zastavit ve vjezdech domů. Vzhledem k tomu, že vjezdy nejsou
dost široké, vjedou tam napřímo a zablokují tak chodník, tím pádem pěší se musí protahovat
mezi automobilem a fasádou domu nebo vjezdem domu, kde probíhá zásobování, protože lidé
tam nemají zásobovat jak jinak než vjetím do toho vjezdu. Lidé zastavují i na protější straně
ulice, než je parkování a nezastavují v souladu se zákonem na vozovce, protože zásobování je
takto umožněno, ale vjíždějí na chodník. Na závěr pan Šindelář sdělil, že díky zavedení tohoto
parkování došlo ke zhoršení situace, jak obslužnosti motorovou dopravou, tak došlo
k výraznému zhoršení lidí pěších, kterých se tam denně pohybují řádově tisíce. Pan Šindelář
žádá RMČ Brno-střed, zda by tohle mohla řešit, ideálně nějakou regulací toho parkovacího
pruhu tak, aby tam byla umožněna obslužnost, aby tam mohla auta zastavit bez jakéhokoli
postihu, a zároveň prosí o dodatečnou ochranu pěších na protější straně instalací sloupků, které
zabrání parkování na chodníku v celém tom dotyčném úseku.
Mgr. Flamiková odpověděla, že touto záležitostí se zabývala RMČ Brno-střed už v prosinci 2016
a už v půlce prosince 2016 odešel požadavek na Odbor dopravy MMB, aby v tomto pruhu byly
osazeny dodatkové tabulky, aby zde mezi 7-20 hod. nebylo možné parkovat déle než tři hodiny,
aby byla zaručena ta obrátkovost. Paní místostarostka sdělila, že před měsícem a půl měli na OD
MMB schůzku, kde mimo jiné řešili i tuto problematiku, ale bohužel na OD MMB není situace
optimální, takže ty požadavky jsou vyřizovány skutečně velmi pomalu. Řekla, že může být
dodatečně požádáno o instalaci sloupků na druhé straně a je ještě otázka, zda tedy v tom pruhu
nevyhradit dvě nějaká místa pouze pro zásobování.
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Paní Marta Havlíčková dává návrh, zda Konečného náměstí, které je krásně zrekonstruováno,
zda je nutné, aby tam pejskaři venčili pejsky. Paní Havlíčková sdělila, že sama má a chodí venčit
pejska, ale je kolem spousta travnatých ploch, takže mají kam chodit, psi tam volně pobíhají, je
to tam pokálené a psi to neustále hrabou. Sdělila, že rekonstrukce stála spousty milionů, tak si
myslí, že by to za zvážení stálo. A dále se dotázala, kdo a jakým způsobem rozhoduje o tom, kde
budou mít invalidé rezidentní parkování jako invalida a kde bude rezident, který si to plně
zaplatí. Sdělila, že má u sebe fotodokumentaci a tak, jak se to provádí na ulici Čápkova, tak je to
neúnosné. Dále sdělila, že je velmi zklamaná, že rezidentní parkování na ulici Čápkova bude
zavedeno až v roce 2018, dle jejích slov je to zoufalá situace.
Mgr. Flamiková na vystoupení paní Havlíčkové reagovala, sdělila, že schvalování parkování pro
invalidy je dle metodiky, kterou na začátku volebního období přijali z MMB, která určuje, komu
je možné a komu není možné předat to parkovací místo. Na základě dvouleté zkušenosti se
metodika upravila a zpřísnila, tzn. každý si musí každý rok žádat znovu, jde to přes sociální
komisi a znovu je to tímto způsobem posuzováno. Mgr. Flamiková sdělila, že by se mělo dojít
k tomu, že vyhrazených parkovacích stání ubude.
Pan Svoboda se dotázal, zda zastávka na Obilním trhu bude i nadále architektonickou památkou
a kdo financuje opravu hotelu Avion, prý je to soukromý majetek.
Pan starosta odpověděl, že soukromý majetek si investuje soukromě, v podstatě kdokoli a
předpokládá, že úřad o tom informace nemá a jestli, tak možná stavební úřad, ovšem pan starosta
si není jistý, jestli je to věc, kterou se můžou zabývat. Vedoucí OISBD odpověděl, že co se týká
zastávky na Obilním trhu, tak zastávka pokračuje podle smlouvy, která byla uzavřena s druhým
zhotovitelem, což je firma Tocháček a 31.05. by měla být stavba hotová. Sdělil, že byl dán kdysi
podnět, aby byl zastávce titul památka odňat, probíhala jednání, která se tímto zabývala, avšak
zatím není panu vedoucímu známo, že by to mělo nějaký další vývoj.
Vystoupila zde paní Tereza Hálová, která není občankou Brna-střed, pan starosta dal o jejím
vystoupení hlasovat: Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Slovo bylo uděleno, paní Hálová se dotázala, z jakého důvodu byl stažen nový návrh Regulační
obecně závazné vyhlášky týkající se hazardu z jednání zastupitelstva 11.04.2017, když Pravidla
statutárního města Brna pro vymezení lokalit, na nichž je možné provozovat hazardní hry byla
RMB schválena 14.02.2017 a ZMČ Brno-střed schválena 22.03.2017.
Pan starosta odpověděl, že co se týká stažení bodu ze zastupitelstva, tak k tomu vedla mezihra
mezi ZMČ Brno-střed a mezi ZMB, která spočívala v tom, že RMB navrhla jinou variantu, než
schválilo ZMČ Brno-střed s ohledem na vyjádření ÚOHS a na žádost provozovatelů kasin je
tento bod zařazen na dnešní zasedání znovu a návrh usnesení je nakoncipován již tak, že rozpor
s doporučeními zmíněného úřadu by už neměl nastat.
Pan Svoboda se ještě dotázal na ohňostroje nad Brnem, v jakém rozsahu budou a jestli vůbec
budou.
Pan starosta odpověděl, že se domnívá, že rámci schvalování vyhlášek souvisejících, tak prostor
pro ohňostroj tam je a co se týká rozsahu ohňostrojů, tak to je potom otázka na toho, kdo bude
tyto ohňostroje provozovat a to už je mimo kompetence ZMČ Brno-střed, nicméně prostor tady
otevřený je a na žádné regulace nedošlo.
Po projednání bodu Hovory s občany se zastupitelé vrátili k projednávání bodu 18, kde v diskuzi
vystoupil Ing. Straka, pan starosta, Mgr. Sázavský, JUDr. Závodský a J. Hráček.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Říhy:
ZMČ BS na svém 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
žádá
tajemníka ÚMČ BS o okamžité předložení auditu veřejných zakázek od sdružení Oživení, o.s.,
všem zastupitelům.
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Hlasování: 16 pro, 0 proti, 8 zdržel se, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2017/21/18 Informace o auditu veřejných zakázek od sdružení Oživení, o.s.
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
žádá
tajemníka ÚMČ BS o bezodkladné předložení auditu veřejných zakázek od sdružení
Oživení, o.s., a to všem zastupitelům ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 3 - Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 6 zdržel se, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 - Dispozice s majetkem /16/409/ - Prodej Úvoz 23
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/04 Dispozice s majetkem /16/409/ - Prodej Úvoz 23
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí pozemku p.č. 130/1, k.ú. Staré Brno, jehož součástí je
bytový dům č.p. 488 (Úvoz 23), k.ú. Staré Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na
Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 6 proti, 2 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
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K bodu 5 - Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice
(Grmelova 6) - I.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/05 Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562,
563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - I.
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 561/2 (ostatní plocha)
o výměře 458 m2, p.č. 562 (zahrada) o výměře 216 m2 a p.č. 563 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 282 m2, vše v k.ú. Štýřice, o velikosti 279/4722 vlastníkovi
vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě Grmelova č.p. 59, č. or. 6, za cenu
obvyklou ve výši 194.253,--Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice
(Grmelova 6) - II.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/06 Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562,
563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - II.
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 561/2 (ostatní plocha)
o výměře 458 m2, p.č. 562 (zahrada) o výměře 216 m2 a p.č. 563 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 282 m2, vše v k.ú. Štýřice, o velikosti 262/4722 vlastníkovi
vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě Grmelova č.p. 59, č. or. 6, za
cenu obvyklou ve výši 182.417,--Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníku jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
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Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice
(Grmelova 6) - III.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/07 Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562,
563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - III.
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 561/2 (ostatní plocha)
o výměře 458 m2, p.č. 562 (zahrada) o výměře 216 m2 a p.č. 563 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 282 m2, vše v k.ú. Štýřice, o velikosti 262/4722 vlastníkovi
vymezené bytové jednotky č.
v bytovém domě Grmelova č.p. 59, č. or. 6, za
cenu obvyklou ve výši 182.417,--Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1429, k.ú. Veveří (Mezírka 9)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/08 Vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1429, k.ú.
Veveří (Mezírka 9)
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
revokuje
usnesení 18. ZMČ BS ze dne 14.12.2016, č. usn. ZMČ/2016/18/15, v části dispozice
se spoluvlastnickým podílem SmB na pozemku p.č. 1429 v k.ú. Veveří,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Brna ve výši id. 1/2 na
pozemku p.č. 1429, pod bytovým domem č.p. 747, Mezírka č.or. 9, a s prodejem
spoluvlastnického podílu statutárního města Brna ve výši id. 2862/10000 na nemovité
věci stavba p.č. 747 (Mezírka č. or. 9) vše k.ú. Veveří, z úrovně města a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko Magistrátu města
Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský a Mgr. Oplatek.
Usnesení ZMČ/2017/21/09 Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
neschvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 1.356.537,84 Kč (dle
pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56 Ro 547/2000-18),
k bytu č. , Dornych 29, Brno, žadatelka:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 1 proti, 5 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil M. Říha, pan
starosta, JUDr. Vaňková a Mgr. Ander.
Usnesení ZMČ/2017/21/10 Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
žádost společnosti Czech Casinos a.s. o nové projednání souhlasu s provozováním
živých her na území městské části, která tvoří přílohu č. 1,
bere na vědomí
žádost společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. o vyslovení souhlasu s provozem
živých her na ulici Křenová 52/1 (Casino ADMIRAL), která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
souhlasí
s provozováním živých her na území městské části Brno-střed za podmínek,
stanovených Pravidly statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné
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zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her,
schválenými Radou města Brna 14.2.2017, a za předpokladu, že o zařazení
konkrétních lokalit (adres), na nichž může být povoleno umístění herního prostoru pro
provozování živých her rozhoduje ZMB formou jejich uvedení v obecně závazné
vyhlášce o regulaci hazardních her po předchozím schválení příslušného ZMČ,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení Odbor rozpočtu a financování MMB a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatele.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 4 proti, 5 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/11 Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
přehled žádostí o stanovení jiné doby nočního klidu v době konání konkrétních akcí,
které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu,
nesouhlasí
se stanovením dalších výjimečných případů pro vymezení kratší doby nočního klidu
nad rámec výjimečných případů stanovených OZV č. 6/2017, o nočním klidu, včetně
přílohy a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat MMB o přijatém usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 1 proti, 10 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce
hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/12 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011,
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
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ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
souhlasí
se stávajícím zněním přílohy OZV statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 - OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů ve statutárním městě Brně
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/13 OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
přípis MMB týkající se
podmínky pro spalování
vzešlé ze sněmu starostů,
rostlinného materiálu na
svátek,

navrhované změny OZV č. 21/2011, kterou se stanovují
suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
spočívající ve stanovení úplného zákazu spalování suchého
území celého města Brna v neděli a v státem uznávaný

bere na vědomí
návrh MMB na snížení počtu pálících hodin (max. 1923 ročně, tj. 36 hodin za týden
s tím, že je možné je rozvrhnout max. do 3 dnů v týdnu),
nesouhlasí
s provedením změn v příloze k OZV č. 21/2011, v platném znění, s tím, že podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-střed uvedené v příloze
OZV č. 21/2011, v platném znění, zůstávají i nadále v platnosti a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
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K bodu 14 - Petice za přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/14 Petice za přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
petici týkající se přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s přejmenováním parku Hvězdička na "Hvězdička-park Eugena Horvátha",
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení zástupce petičního výboru a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 1 proti, 8 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 - Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace a zřízení
organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/15 Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
ruší
Správu nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkovou organizaci ke dni
30.06.2017,
zřizuje
organizační složku Správa nemovitostí městské části Brno-střed ke dni 01.07.2017 a
schvaluje
zřizovací listinu organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
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K bodu 17 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/17 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 21. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 19 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Straka,
JUDr. Závodský, pan starosta, J. Zechmeister, M. Říha, Mgr. Ander, JUDr. Vaňková a Mgr.
Řepa.
Ing. Straka navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2017/21/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 21.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed,
bere na vědomí
informativní zprávu Kontrolního výboru ZMČ BS ve věci veřejné zakázky „Reklamní
prezentace a PR k propagaci veřejné výzvy k podání nabídek na mobilní volání a
internetu pro občany městské části Brno – střed“ a
ukládá
Tajemníkovi ÚMČ BS zadat 2 právní posudky ve věci veřejné zakázky „Reklamní
prezentace a PR k propagaci veřejné výzvy k podání nabídek na mobilní volání a
internetu pro občany městské části Brno – střed“ k posouzení, zda při zadání
předmětné veřejné zakázky nedošlo k jednání v rozporu s právním řádem, a to jak
v rovině občanskoprávní, tak v rovině správněprávní či trestněprávní, s tím, že návrhy
na subjekty zpracovatele budou RMČ BS předloženy z úrovně jak zastupitelů radniční
koalice (1 posudek), tak zastupitelů radniční opozice (1 posudek).
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
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K bodu 20 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/21/20 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Ing. Straka sdělil, že v rámci interpelací dostali zastupitelé graf vývoje zaměstnanců, sdělil, že
křivka je rostoucí a dostáváme se tak k rekordu historickému, jelikož máme 300 zaměstnanců +
po zrušení Správy nemovitostí MČ BS to bude 320. Vzhledem k tomu, že bytů je čím dál tím
míň a plnění oprav čím dál horší, Ing. Straka se ptá, proč se tady tak navyšují zaměstnanci, když
výkony klesají. Investice jsou čím dál menší, plnění je špatné, a přitom narůstá počet
zaměstnanců. Dotazuje se pana starosty, jak nám vysvětlí takový dramatický nárůst zaměstnanců
v souvislosti s tím, že se dlouhá léta neplní VHČ, neplní se investice, ba dokonce investice jsou
menší.
Pan starosta odpověděl, že nárůst zaměstnanců opravdu je, v číslech to je z 275 na 295,
z pohledu pana starosty je důležitý výkon, a co se týká toho manažerského přístupu také náklady
na mzdy, jsou to prostředky v rámci některých speciálně zřízených pozic v rámci úřadu, jsou to
projektoví pracovníci a projektoví pracovníci financování v rámci projektu, které jsou
financováni z externích zdrojů. Pan starosta si myslí, že toto téma by si zasloužilo podrobnější
analýzu, jednotlivě ty případy posoudit a v rámci Kontrolního výboru ZMČ BS nebo na
jakémkoli jiném fóru o tomto debatovat.
Mgr. Řepa informoval zastupitele ve věci opravy varhan v sále Nové radnice, na kterou se
dotazoval na minulém zasedání ZMČ BS, sdělil, že z MMB mu bylo sděleno, že oprava varhan
proběhne, a to co nejdříve a dále vznáší interpelace: 1) Vážení členové rady, žádám o
zpřístupnění před nedávnem pořízeného auditu korupčních rizik za účelem seznámení všech
zastupitelů s tímto materiálem.
2) Vážení členové rady, připomínám se s interpelací podanou na minulém zastupitelstvu, na
kterou mi nebylo odpovězeno, která se týká prosby o zprostředkování nově zhotovené studie,
která bude sloužit jako podklad pro budoucí plán rozvoje naší městské části. Dále se připomínám
i s mojí otázkou, zda existuje nějaký koncensus mezi představiteli koalice na tom, jak co nejdříve
korigovat například trend poklesu počtu obyvatel, zejména odchod mladých rodin s dětmi za
hranice naší městské části?
3) Vážená paní místostarostko, ze strany magistrátu v médiích proběhla informace, že chce
každoročně vyčlenit na opravy škol v Brně asi 170 milionů korun, přičemž celkový investiční
deficit je v celém městě Brně vyčíslen na zhruba 1,4 miliardy korun? Je, či do budoucna bude
v plánu nastavení nějaké konkrétní dohody s panem náměstkem Hladíkem na vyčlenění
konkrétních každoročních prostředků přímo pro Brno-střed i vzhledem k tomu, že jsme
zřizovateli největšího počtu škol, navíc povětšinou v historických budovách? Zároveň bych rád
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poprosil (pokud ji máte od magistrátu k dispozici) o zprostředkování pasportizace posuzující stav
základních a mateřských škol, ze které magistrát uváděné údaje čerpal.
4) Vážení členové rady, žádám o informaci o počtu bezpečnostních kamer na území naší městské
části. Jaké má radnice ve spolupráci s městskou policií další plány v této oblasti? Jsou ještě
nějaké problémové lokality, kde se do budoucna počítá s rozšířením jejich počtů?
5) Žádám o zprostředkování stručného seznamu domů určených k privatizaci na území MČ
Brno-střed.
Pan starosta odpověděl, že byl ujištěn panem tajemníkem, že v rámci interpelací bylo Mgr.
Řepovi odpovězeno a schvalovala to rada a vyzval zastupitele Řepu, v případě, že ho odpověď
neuspokojí, či dostane novou informaci, ať se neváhá na vedení radnice obrátit i mimo rámec
interpelací a vedení mu odpověď připraví. Co se týká seznamu domů určených k privatizaci,
sdělil, že tento seznam byl ZMB zrušen, tudíž nebude moct být Mgr. Řepovi poskytnut a dotázal
se ho, zda může být jeho poslední interpelace takto vyřízena. Mgr. Řepa souhlasil.
Zastupitel Říha sdělil, že z iniciativy radního Doležela se na Moravském náměstí bude
odstraňovat bytová nástavba z terasy a dotazuje se, zda ÚMČ Brno-střed něco nutilo toto
provádět, protože pan Říha předpokládá, když se tam ta nástavba budovala, tak bylo stavební
povolení včetně povolení památkářů a vzhledem k tomu, že ten byt byl opravený, nájemnice si to
opravila na vlastní náklady, budou se jí ty náklady vracet stejně jako nájemné a ještě se jí muselo
shánět náhradní bydlení, tak jestli to nejsou taky neúčelně vynaložené prostředky a jestli si pan
Doležel usmyslel, že to něčemu neodpovídá a přitom to mělo platné stavební povolení a
vyjádření památkářů, tak by pan Říha opravdu rád věděl, zda nedošlo k nějakému pochybení.
Dále pan Říha sdělil, že na Nově zhlédl jakousi reklamu, kde zastupitel Kvapil byl jako
oddávající a dotazuje se, zda to není porušení nějakých předpisů. Pan Říha předpokládá, že
zastupitel Kvapil má oddávat na území MČ Brno-střed a toto bylo v Praze, myslí si, že to
neodpovídá zákonu, takže by rád věděl, jestli náhodou nedošlo k nějakému porušení. Dále se
dotázal, jak cenově vychází včetně oprav lavičky u nádraží a dále se dotázal na stojany na kola,
které se v přednádražním prostoru osadily a které zejí prázdnotou a kola jsou stále přivázaná u
zábradlí, dotazuje se, co se stane, když špatně osadíte kolo? Budou nějak postihováni
nezodpovědní cyklisté, kteří umísťují kola na ostrůvky tramvají a mají tam perfektní službu MČ
Brno-střed a mají tam stojany na kola.
Místostarostka JUDr. Dumbrovská odpověděla na interpelaci Mgr. Řepy a to, že by mu ráda dala
nějakou konkrétní odpověď, jak ty finanční prostředky, které jsou myšleny z úrovně MMB,
budou spravedlivě rozděleny mezi všechny městské části. Sdělila, že s panem náměstkem o tom
jednají, ale zatím nějakou uspokojivou odpověď, jak to bude, nemůže dát. Samozřejmě hledají
spravedlivý poměr, snaží se ho nalézt, nicméně by rádi dosáhli toho, aby dostali příspěvek, který
by nebyl vázán na jednotlivé akce, aspoň co se týká těch méně náročných a mohli s nimi
hospodařit v rámci aktuálnosti toho roku a byli by rádi, kdyby mohli během toho roku realizovat
to, co během roku zrealizovat lze, protože ve školství lze realizovat jen během prázdnin a je jen
velmi málo akcí, které lze protáhnout napříč kalendářním rokem. K seznamu domů k privatizaci
sdělila, že seznam byl zrušen a zastupitelstvo se zabývá jednotlivými žádostmi vlastníků, kteří je
vznesou a chtějí privatizovat, tzn. podle vzorce, který v plánu prodeje je – vzorec návratnosti
z investic toho kterého bytového domu. K dotazu zastupitele Říhy se vyjádřila ve smyslu, že
pokud by zastupitel Kvapil byl oddávajícím jinde, než je jeho zastupitelský mandát, tak takový
sňatek by byl neplatný, ale pokud se jedná o reklamní šoty, tak je to něco úplně jiného.
Zastupitel Říha doplnil, že pan Kvapil v reklamě měl i znak MČ Brno-střed.
Pan starosta na to reagoval, že se nedomnívá, že pan Kvapil měl na natáčení v Praze zapůjčený
znak MČ Brno-střed, tyto znaky jsou k dispozici pouze několik posledních měsíců a za jejich
pořízení vedoucí matriky poděkoval, protože znaky jsou velmi praktické a fungují opravdu
dobře. K seznamu domů k privatizaci odkázal Mgr. Řepu na bod 4, kde pravidla prodeje a
seznam domů a toto všechno je zmíněno a vyspecifikováno.
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Mgr. Šťástka se dotázal vedení, respektive místostarostky pro oblast dopravy, kdo z vedení Brnastřed se účastnil jednání a pokud ano, tak jaké měl připomínky k situaci, která teď nastala na
ulici Koliště-Kounicova-Lidická-Veveří-Moravské náměstí, protože ta dopravní situace, která
tam byla včera, dnes a nejspíš bude i do budoucna, tak je zoufalá. Ten dotaz směřuje samozřejmě
i k panu náměstkovi pro dopravu panu Hollanovi, jestli bylo opravdu šťastné, nechat probíhat tři
akce ve velmi blízkých lokalitách, tzn. v kombinaci těch tří akcí, se dle Mgr. Šťástky ten úsek
stane neprůjezdným. Dotazuje se tedy, kdo z vedení Brna-střed jednal, zda se bránil tomuto stavu
a upřednostňoval jiný návrh řešení nebo něco navrhoval nebo zda se to nechalo být, pana
náměstka se dotazuje, kdo pustil tuhle zoufalou koordinací tří akcí dohromady a hlavně to
podstatné, jak dlouho tam bude toto trvat, jak dlouho ty šílené zácpy a kolony budou přetrvávat.
Mgr. Šťástka sdělil, že jedinou informaci k této situaci, kterou má, je vyjádření paní mluvčí
MMB, která řekla, že lidem doporučuje, aby do ulic, které Mgr. Šťástka jmenoval, tak
doporučuje, aby se jim vyhnuli a nevjížděli do křižovatek, protože to povede k ochromení
dopravy.
Bc. Hollan sdělil, že v tomto roce jsou rekonstrukce plánované dříve, než to bývalo v minulosti,
ten stav, který je teď, je dle slov Bc. Hollana v pořádku a je zcela úměrný tomu, že ty
komunikace lze opravit, je otázka, bylo zvykem v celém Brně vždy opravovat jen jednu ulici, tak
za jak dlouho bychom byli schopni opravit komunikaci a sítě. Dále sdělil, že občané byli
dostatečně dopředu o tomto záměru a o tom, že tato situace nastane, informováni. Při
rekonstrukcích komunikací tyto situace vždycky vzniknou a je známo, že při začátku stavby je to
vždy nejhorší, pak si na to ti řidiči zvyknou, ale ty dopravní komplikace tam vždycky budou,
dokud se to celé neopraví a to je do půlky září. Na závěr sdělil, že zkoordinováno je to letos
dobře a to tak, aby ty dopravní komplikace byly co nejmenší, ale dělat rekonstrukce po jedné
ulici, tak tak se to dělat nedá.
Mgr. Flamiková doplnila, že za MČ Brno-střed se podepisují ty jednotlivé návrhy dopravního
značení, které chodí.
Ing. Straka se vrátil ke stavu počtu zaměstnanců a požaduje písemné zdůvodnění rozporu mezi
dvěma materiály a vznáší to jako interpelaci. Jeden materiál je odpověď na interpelaci JUDr.
Kerndla, č.j. MCBS2017006670096/LICH, kde ten graf ukazuje rozdíl mezi roky 2014 a 2017
20 pracovníků. V roce 2014 to bylo kolem 275 pracovníků, v roce 2017 je 295 pracovníků a
tento materiál byl zpracován 20.04.2017, ale je zde i jiný materiál z 13.02.2017, který
zpracovával zase jiný odbor č.j. MCBS2017002550073/KINV a kde je tabulka s úplně jinými
počty, za rok 2014 je zde 256 zaměstnanců, takže ten rozdíl je 41 pracovníků, za rok 2013 je to
228 a rok 2012 je 213, takže ten rozdíl je 100 pracovníků a je to jasný rozpor. Ing. Straka sdělil,
že si myslel, že počet pracovníků je a měl by být naprosto přesně evidovaný. Prosí o vysvětlení
rozporu, protože oba dva materiály ukazují, že to je bez pracovníků na úklid.
Tajemník ÚMČ BS vysvětlil, že ta dřívější tabulka je vždy za kalendářní rok, buď k poslednímu
dni v roce, nebo k 1.1. a pochází z doby, kdy evidence probíhala ručně. Od loňského roku ÚMČ
BS používá pro personalistiku program Vema, takže ta druhá tabulka je již ze mzdového
systému, obsahuje naprosto přesné údaje, které jsou přepočítány vždy za jednotlivé kvartály.
Sdělil, že ta čísla nejsou tak dramatická a pokud se chceme zabývat tímto volebním obdobím, tak
by se mělo vycházet z čísel u přepočtených pracovníků, které říkal pan starosta.
RNDr. Chvátal reagoval na interpelaci Mgr. Řepy k vystěhovávání mladých rodin a sdělil, že
z analýzy vyplývá, že oni se nestěhují do jiných městských částí, ten problém je celoměstský,
takže to není jenom u nás, ale pouze tam, kde jsou novostavby, tam přicházejí mladé rodiny a
zvyšuje se tam počet obyvatel a z hlediska prostorových možností a z hlediska samosprávných
pravomocí je ta otázka sama o sobě poměrně komplikovaná.
JUDr. Vaňková se dotazuje ředitele KVS na inscenaci Deník Anny Frankové a Cyklus
poslechových pořadů hudebních publicistů, je jí známo, že na obě tyto akce byla žádána dotace
z úrovně kraje a obě tyto žádosti byly zamítnuty z formálních důvodů, že KVS nedodala
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potřebné doklady, dotazuje se tedy, zda tyto akce jsou dále plánovány, s jakým celkovým
rozpočtem a jaké budou zdroje financování, když se z důvodu formálního pochybení nepodařilo
získat dotace z kraje.
Mgr. Pavčík odpověděl, že ta chyba vznikla tím, že si nedostatečně přečetli pravidla a Leitnerka
si žádala na jednu akci a Polárka na jednu akci a dle pravidel je možné si požádat pouze za jeden
subjekt, což je KVS, ale žádali jednotlivá střediska, což byla ta chyba. Co se týká Deníku Anny
Frankové, sdělil, že inscenace proběhne, bude se zkoušet, a co se týká těch poslechových pořadů,
tak tam sdělil, že zatím neví, protože toto má na starosti vedoucí divadla Polárka.
JUDr. Vaňková poděkovala za odpověď a pro přítomné v sále sdělila, že to, že byly duplicitně
dány dvě žádosti, což ten program neumožňuje, tak to bylo jen jedno z těch formálních
pochybení, další bylo že nebyly dodány potřebné přílohy týkající se zřizovatele, nebo že částka
celkových uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti se lišila od částky uvedené v rozpočtu
akce, nebo že elektronická žádost nebyla odeslána na server Jihomoravského kraje, takže
z pohledu JUDr. Vaňové ty žádosti nebyly vůbec zpracovány profesionálně správně, což je
škoda, protože aspoň na jednu akci mohla být dotace přidělena, ušetřilo by to ÚMČ Brno-střed
peníze z rozpočtu a apeluje, aby do budoucna k tomuto bylo přistupováno zodpovědněji a Mgr.
Pavčíka prosí o odpověď, když inscenace Deník Anny Frankové bude, tak s jakým rozpočtem a
jaké budou zdroje financování.
Mgr. Pavčík odpověděl, že k tomu pochybení došlo z důvodu, že ty materiály nepřekontroloval
po vedoucím Leitnerky a k dotazu JUDr. Vaňkové sdělil, že rozpočet neví z hlavy, nicméně jej
může dodat.
Mgr. Řepa se vyjádřil k seznamu domů určených k privatizaci, sdělil, že se na něj obrátila jedna
občanka s tím, že stav toho jejího domu, že vůbec neví, jak to tam s tím je. K odpovědi na
interpelaci, která mu nepřišla, sdělil, že je možné, že mu nepřišla elektronicky, takže pokud byla
odeslána pouze písemnou formou, tak je možné, že ji ve schránce Mgr. Řepa má, elektronicky ji
nezaznamenal, omlouvá se a případně se pak ještě na vedení obrátí.
Pan starosta poděkoval za doplnění a sdělil, že interpelace jsou odsouhlasovány Radou MČ
Brno-střed, takže je možné je dohledat, každopádně úřad by měl reflektovat preferovanou cestu,
zda odpověď zaslat elektronicky či písemně.
Mgr. Šťástka je rád, že Mgr. Flamiková potvrdila, že ona byla tou osobou, která podepisovala ta
dopravní omezení prostřednictvím dopravního značení. K výstupu Bc. Hollana sdělil, že
opravovat se samozřejmě musí, jde akorát o to, když ta koordinace je tak parádní, když
opravujete ulici A a stanovíte objížďku ulicí B, tak v té ulici B nemůže být zúžen provoz do
jednoho pruhu a v ulici C, která navazuje, nemůže být uspořádán např. den bez aut, v tom je ten
problém, pak ten celek nefunguje. Takže opravovat ano, ale ne na čtyřech místech.
JUDr. Vaňková má návrh na zlepšení a zrychlení ZMČ BS aspoň o jednu minutu a spočívá
v tom, že když budou zastupitelé před 17:00 začínat s bodem Hovory s občany, nemusí hlasovat
o přerušení, protože to vyplývá z Jednacího řádu ZMČ BS.
Pan starosta odpověděl, že co se týká toho momentu myslí si, že přerušení diskuze, respektive
právo diskutovat je vyhrazeno zastupitelstvu a sdělil, že pokud tento postup nebude zastupitele
rušit, pan starosta s tím nemá problém.
JUDr. Kerndl se dotázal na Moravské náměstí, kde stojí lešení, tak co se tam chystá, co tam bude
za akci.
Pan starosta vyzval zastupitele, kteří mají více informací k dotazu JUDr. Kerndla a chtěli by
odpovědět, aby vystoupili. Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze, pan starosta sdělil, že v rámci
akce Meeting Brno tam bude prováděna nějaká instalace, která bude rekapitulovat historické
vrstvy, které tím náměstím prošly od doby Franze Josefa až po nedávnou současnost. Na závěr
sdělil, že to realizuje TIC a je to v rámci akce Meeting point.
Zastupitel Zechmeister podpořil návrh JUDr. Vaňkové, pozastavuje se nad tím, proč se hlasuje o
bodu Hovory s občany, protože v jednacím řádu je přímo napsané, že bod se přerušuje a tento
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bod se otevře. Zastupitel Zechmeister je proto, aby byli zastupitelé opatrní, OPO udělalo rozbor,
ale přiklání se k tomu návrhu JUDr. Vaňkové, žije v tom, že to takto je a pokud to tak není,
navrhuje, aby to bylo pozměněno, protože to je rozumnější, těch 17:00 je pevně daných a je
opravdu zbytečné o tom pokaždé hlasovat.
Pan starosta sdělil, že pokud jeho ujištění zastupitelům nestačí, mohou se do materiálu podívat a
ten článek si najít. Sdělil, že výjimečný případ nastal, když byla otevřená diskuze a pan starosta
si nedovolí zastupitele s odkazem na jeho hodinky přerušit v projevu a nastavit bod Hovory
s občany. Z tohoto důvodu máme toto jednoduché usnesení, pan starosta si troufá tvrdit, že
v rámci projednávání v ZMČ BS tak jak nám technika funguje, zabere to 8-12 vteřin.
JUDr. Vaňková pochválila pana starostu za to, že si jednací řády nastudoval a řízení
zastupitelstva je velmi profesionální, nicméně čl. 7 říká „pokud je v době před 17:00 hod.
projednáván jiný bod programu, předsedající projednávání tohoto bodu včetně diskuze
k danému bodu přeruší za účelem zařazení bodu“ a pak je tam někde dál v hlasování, že máme
vymezena ta hlasování, kde se hlasuje bez rozpravy, kde je vymezeno taky hlasování bez diskuze
a je tam s výjimkou případů právě tady těch Hovorů s občany, takže je jednoznačně na dvou
místech, že se o tomto hlasovat nemusí.
Pan starosta poděkoval za pochvalu a za doplnění jednacího řádu a popřál všem hezký večer.

K bodu 22 -Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18 .36 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: J. Švachula a Bc. Doležel
Zapsala: M. Válková
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