ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 14.12.2016 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 35
celkem: 42
Omluven: JUDr. Dumbrovská, T. J. Otradovec, Mgr. Řepa

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 35 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Pan starosta všechny informoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně přímo na internetu.
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 17. zasedání ZMČ BS S. Bartík a Mgr. Oplatek potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, J. Švachula
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Návrh byl přijat.

Rezignací člena Zastupitelstva MČ BS pana prof. MUDr. Roma Kostřici, CSc.,
podanou ke dni 06.12.2016, došlo k zániku jeho mandátu za volební stranu TOP 09.
Za tohoto člena jako náhradník nastoupila jako členka zastupitelstva Věra Soukalová;
její členství v zastupitelstvu bylo osvědčeno Radou MČ Brno-střed.
Paní Věra Soukalová složila na dnešním zasedání ZMČ BS slib před zastupitelstvem
pronesením slova "slibuji" a podpisem potvrdila jeho složení.
Z rukou starosty MČ Brno-střed Martina Landy převzala osvědčení o členství
v zastupitelstvu.
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K bodu 2 - Projednání a schválení programu
RMČ BS
1. Zahájení
RMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Volba volební komise pro volbu místopředsedy/místopředsedkyně Finančního
výboru ZMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
4. Volba místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ BS
RMČ BS
5. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016
RMČ BS
6. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017
RMČ BS
7. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016
RMČ BS
8. Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016
RMČ BS
9. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016
RMČ BS
10. Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016
11. Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných MČ Brnostřed
RMČ BS
RMČ BS
12. Odpis zmařených investic - OŠSKM
13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb
psů
RMČ BS
14. Petice za zamezení připomínky Německého domu v souvislosti s chystanými
úpravami parku na Moravském náměstí v Brně
RMČ BS
RMČ BS
15. Žádost o přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
RMČ BS
16. Dispozice s majetkem - Prodej Gallašova 2/Grmelova 10,a,b,c
RMČ BS
17. Dispozice s majetkem - Prodej Hlinky 28
RMČ BS
18. Vypořádání spoluvlastnického podílu - Mezírka 9
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer - Komixxx projekt z.s.
20. Finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
RMČ BS
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer - NADĚJE
RMČ BS
22. Finanční neinvestiční transfer - Mužské vokální kvarteto Q VOX, z.s.
RMČ BS
23. Žádost o prominutí pohledávky - Příční 24, Brno
RMČ BS
24. Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno
25. Záměr zrušení Správy nemovitosti městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brnostřed
RMČ BS
RMČ BS
26. Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS pro rok 2017
RMČ BS
27. Hovory s občany
Ing. Bílek
28. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D.
29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
RMČ BS
30. Kontrola usnesení ZMČ BS
31. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
32. Závěr
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Finanční neinvestiční transfer – SK KONTAKT
BRNO z.s.“ jako bod 31.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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Nový program:
RMČ BS
1. Zahájení
RMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Volba volební komise pro volbu místopředsedy/místopředsedkyně Finančního
výboru ZMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
4. Volba místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ BS
RMČ BS
5. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016
RMČ BS
6. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017
RMČ BS
7. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016
RMČ BS
8. Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016
RMČ BS
9. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016
RMČ BS
10. Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016
11. Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných MČ Brnostřed
RMČ BS
RMČ BS
12. Odpis zmařených investic - OŠSKM
13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb
psů
RMČ BS
14. Petice za zamezení připomínky Německého domu v souvislosti s chystanými
úpravami parku na Moravském náměstí v Brně
RMČ BS
RMČ BS
15. Žádost o přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
RMČ BS
16. Dispozice s majetkem - Prodej Gallašova 2/Grmelova 10,a,b,c
RMČ BS
17. Dispozice s majetkem - Prodej Hlinky 28
RMČ BS
18. Vypořádání spoluvlastnického podílu - Mezírka 9
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer - Komixxx projekt z.s.
20. Finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
RMČ BS
RMČ BS
21. Finanční neinvestiční transfer - NADĚJE
RMČ BS
22. Finanční neinvestiční transfer - Mužské vokální kvarteto Q VOX, z.s.
RMČ BS
23. Žádost o prominutí pohledávky - Příční 24, Brno
RMČ BS
24. Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno
25. Záměr zrušení Správy nemovitosti městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brnostřed
RMČ BS
RMČ BS
26. Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS pro rok 2017
RMČ BS
27. Hovory s občany
Ing. Bílek
28. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D.
29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
RMČ BS
30. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
31. Finanční neinvestiční transfer - SK KONTAKT BRNO z.s.
32. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
33. Závěr
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Program byl přijat.
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K bodu 3 - Volba volební komise pro volbu místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru
ZMČ BS
Místostarosta Švachula navrhuje za člena volební komise pana Davida Aleše. Zastupitel Aleš
přijal.
Pan starosta navrhuje za člena volební komise Mgr. Vladimíra Stankoviče. Mgr. Stankovič
přijal.
Zastupitel Aleš navrhuje za členku volební komise místostarostku Flamikovou. Mgr. Flamiková
přijala.
Usnesení ZMČ/2016/18/3 Volba volební komise pro volbu místopředsedy/místopředsedkyně
Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
volí
volební komisi pro volbu místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ
BS ve složení:
David Aleš, Mgr. Vladimír Stankovič, Mgr. Jasna Flamiková.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 - Volba místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval komisi k volbě svého předsedy. Předsedou volební komise byl zvolen
zastupitel Aleš, který se ujal volby místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ
BS.
Ing. Straka navrhuje za místopředsedkyni Finančního výboru ZMČ BS Věru Soukalovou.
Zastupitelka Soukalová přijala.
Předseda volební komise dal paní Soukalové možnost se představit a následně zodpovědět
dotazy na ní vznesené.
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016, projednalo návrhy na funkci
místopředsedy/místopředsedkyni Finančního výboru ZMČ BS:
1. Věra Soukalová
Předseda volební komise sdělil, že se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacího zařízení, načež
zahájil hlasování o jediné navržené kandidátce.
Obdržené hlasy:
Paní Věra Soukalová: 40 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasoval
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Usnesení ZMČ/2016/18/4 Volba místopředsedy/místopředsedkyně Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
volí
do funkce místopředsedkyně Finančního výboru MČ Brno-střed v souladu s § 84 odst.
2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s přílohou č. 1 Jednacího řádu ZMČ BS paní Věru Soukalovou.
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/5 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2016,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 14 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/6 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
-rozpočet městské části Brno-střed na rok 2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, s tím, že celkové zdroje jsou ve výši 602 208 tis. Kč, z toho:
-celkové příjmy 562 326 tis. Kč
-financování 39 882 tis. Kč, které představuje zůstatek finančních prostředků z roku
2016 celkové výdaje jsou ve výši 602 208 tis. Kč,
-finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
-tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje,
Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
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-plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,
schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 dle § 12 odst. 2)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů:
-celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
-celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
-celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové
skladby,
-celkový objem financování,
-celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
-celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,
pověřuje
RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu:
a)přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to
kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených
Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu
provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců,
b)nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků
městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů
včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a
c)zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných
škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení
výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
ukládá
RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ
Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové
skladby dle přílohy č. 5.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 9 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský.

6

Usnesení ZMČ/2016/18/7 Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 6 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/8 Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 6 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/9 Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 8 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/10 Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných MČ Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/11 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných
MČ Brno-střed
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,
včetně její přílohy a
ukládá
vedoucí OŠSKM informovat OŠMT MMB o přijatém usnesení ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Odpis zmařených investic - OŠSKM
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/12 Odpis zmařených investic - OŠSKM
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
odpis zmařené investice „Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - zimní
stadion Úvoz - přístavba curlingové haly - projektová a zadávací dokumentace
zakázky a inženýrská činnost“ v hodnotě 663 080,00 Kč a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického zajistit odpis této investice v účetnictví MČ Brnostřed z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 3 proti, 6 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
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K bodu 13 - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Ing. Straka navrhuje z přílohy č. 2 návrhu obecně závazné vyhlášky vyškrtnout předposlední bod
„prostor před Janáčkovým divadlem, kde se nacházejí vodní prvky“.
Hlasování: 37 pro, 1 proti, 3 zdržel se, 3 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nyní dal pan starosta hlasovat o usnesení jako o celku:
Usnesení ZMČ/2016/18/13 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech
pro pohyb psů
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
projednalo
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb
psů s požadavkem na doplnění přílohy č. 2 návrhu obecně závazné vyhlášky, která
tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu, o tyto lokality:
· blok CENTRUM
- dětské hřiště vnitroblok Veletržní (u domu Veletržní 2)
- záhon ul. Mášova (středový pruh mezi domy č. 2 až č. 22)
· blok ZÁPAD
- dětské hřiště v parku Vaňkovo náměstí (Žlutý kopec 543/7)
- biotopové jezírko v parku Kraví hora (Tůmova 2265/60)
· blok VÝCHOD
- dětské hřiště park Björnsonův sad (naproti vstupu do polikliniky
Zahradníkova)
· blok JIH
- dětské hřiště park Dvorského (naproti domům Dvorského č. 4 až č. 12)
· katedrála sv. Petra a Pavla - prostor kolem katedrály
· park Denisovy sady - 3. odrážka, text "Novými sady" opravit na text
"Nádražní",
a s tím, že se z přílohy č. 2 návrhu obecně závazné vyhlášky vypouští předposlední
bod „prostor před Janáčkovým divadlem, kde se nachází vodní prvky“ a
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed informovat MMB o přijatém usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
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K bodu 14 - Petice za zamezení připomínky Německého domu v souvislosti s chystanými úpravami
parku na Moravském náměstí v Brně
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil zastupitel
Říha, Bc. Doležel, J. Zechmeister a tajemník ÚMČ Brno-střed.
Usnesení ZMČ/2016/18/14 Petice za zamezení připomínky Německého domu v souvislosti
s chystanými úpravami parku na Moravském náměstí v Brně
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
petici „za zamezení připomínky Německého domu v souvislosti s chystanými
úpravami parku na Moravském náměstí v Brně“, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou zástupci členů petičního výboru,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 - Žádost o přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Mgr. Oplatek navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2016/18/15 Žádost o přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
projednalo
žádost o přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu,
nesouhlasí
s přejmenováním parku Hvězdička na park Eugena Horvátha,
doporučuje
připomenout osobnost Eugena Horvátha jiným vhodným způsobem (např. pamětní
deskou),
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed vyrozumět žadatele o přijatém usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 16 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
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K bodu 16 - Dispozice s majetkem - Prodej Gallašova 2/Grmelova 10,a,b,c
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/16 Dispozice s majetkem - Prodej Gallašova 2/Grmelova 10,a,b,c
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
souhlasí
se zařazením nemovité věci pozemků p.č. 565/1 a p.č. 565/2 v k.ú. Štýřice, jejichž
součástí je bytový dům č.p. 782 (Gallašova 2) a č.p. 45 (Grmelova 10a, b, c), do
seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“ schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016 za
předpokladu rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
Prohlášením dle ust. § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.

K bodu 17 - Dispozice s majetkem - Prodej Hlinky 28
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl,
pan starosta, P. Dvořák a Ing. Straka.
Radní Dvořák navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2016/18/17 Dispozice s majetkem - Prodej Hlinky 28
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
souhlasí
se zařazením nemovité věci pozemku p.č. 755, k.ú. Staré Brno, jehož součástí je
bytový dům č.p. 169 (Hlinky 28), 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: 27 pro, 5 proti, 9 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 - Vypořádání spoluvlastnického podílu - Mezírka 9
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení ZMČ/2016/18/18 Vypořádání spoluvlastnického podílu - Mezírka 9
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Brna ve výši id. 2862/10000
na pozemku p.č. 1429, jehož součástí je bytový dům č.p. 747, Mezírka č.or. 9, vše k.ú.
Veveří, z úrovně města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko Magistrátu města
Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 - Finanční neinvestiční transfer - Komixxx projekt z.s.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/19 Finanční neinvestiční transfer - Komixxx projekt z.s.
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Komixxx projekt z.s., se sídlem Nouzová 1289/18, 614
00 Brno, IČ: 229 01 817 ve výši 7 500,- Kč na podporu uspořádání Mezinárodního
komiksového festivalu KOMA 2016,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 8 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 - Finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/20 Finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
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ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace, se sídlem Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 001 01 494 ve výši 20 000,- Kč na
nákup knižních novinek do knihovního fondu na pobočku Křížová,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2, tohoto materiálu,
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 - Finanční neinvestiční transfer - NADĚJE
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/21 Finanční neinvestiční transfer - NADĚJE
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - NADĚJE, se sídlem Ptašínského 13, 602 00 Brno, IČ:
005 70 931 ve výši 14 000,- Kč na pořízení dvou polohovatelných lůžek do Domu
Naděje Brno-Řečkovice,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
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K bodu 22 - Finanční neinvestiční transfer - Mužské vokální kvarteto Q VOX, z.s.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/22 Finanční neinvestiční transfer - Mužské vokální kvarteto Q VOX, z.s.
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Mužské vokální kvarteto Q VOX, z.s., se sídlem
Krokova 594/12, 615 00 Brno, IČ: 653 52 581 ve výši 10 000,- Kč na podporu
realizace hudební koláže Český Orloj, Cesta poutníka,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 2 proti, 9 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 - Žádost o prominutí pohledávky - Příční 24, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/23 Žádost o prominutí pohledávky - Příční 24, Brno
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky
22.134,18 Kč, tzn. 19.920,76 Kč a úroků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky
1.322,06 Kč, tzn. 1.189,85 Kč, k bytu č. XXX, Příční 24, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 2.213,42 Kč a zbývající
úroky z prodlení ve výši 132,21 Kč budou uhrazeny do 2 měsíců od konání ZMČ BS,
na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti
uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 6 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
14

K bodu 24 - Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/24 Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
trvá
na usnesení ZMČ/2016/16/23 ze dne 14.09.2016 [trvání na usnesení ZMČ BS
č. 309.15. ze dne 21.10.2015 [[revokuje usnesení ZMČ BS č. 309.16. ze dne
29.02.2012 [neschválení prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení v celkové
výši 82.812,- Kč - byt č. XXX, Přízova 2, Brno, XXX (XXX) a XXX (XXX) XXX],
schvaluje prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky
79.517,- Kč, tzn. 11.927,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 15 % z celkové částky
3.208,- Kč, tzn. 481,20 Kč, k bytu č. XXX, Přízova 2, Brno, uživatelé: XXX XXX
(XXX) a XXX XXX (XXX), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
67.589,40 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 2.726,80 Kč budou uhrazeny do 12
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení
schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách]], s tím že doba úhrady
zbývajících poplatků z prodlení a zbývajících úroků z prodlení je stanovena místo „do
12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení
schváleno“, na dobu „do 31.12.2016“], s tím, že doba úhrady zbývajících poplatků
z prodlení a zbývajících úroků z prodlení je stanovena místo „do 31.12.2016“ na dobu
„do 30.04.2017“ a
ukládá
odboru bytovému seznámit žadatele s usnesením ZMČ.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 4 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 - Záměr zrušení Správy nemovitosti městské části Brno-střed, příspěvkové organizace
a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila ředitelka
SNMČ BS, p.o., M. Říha, JUDr. Kerndl, Ing. Straka, tajemník ÚMČ BS a zastupitel Toman.
Usnesení ZMČ/2016/18/25 Záměr zrušení Správy nemovitosti městské části Brno-střed,
příspěvkové organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části
Brno-střed
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
záměr zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace
a záměr zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed,

15

žádá
Radu města Brna o udělení souhlasu se záměrem zrušení Správy nemovitostí městské
části Brno-střed, příspěvkové organizace a záměrem zřízení organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. g) obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna, č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS vyrozumět o přijatém usnesení
Organizační odbor MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 - Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS pro rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/26 Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS pro rok 2017
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
harmonogram zasedání RMČ BS pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
schvaluje
harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2017 dle přílohy č. 1 a
ukládá
Odboru informatiky ÚMČ BS zveřejnit harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2017
na internetových stránkách MČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 28 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl,
pan starosta a Ing. Bílek.
Usnesení ZMČ/2016/18/27 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 18. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
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Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/28 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 18.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 30 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/29 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
K bodu 31 - Finanční neinvestiční transfer - SK KONTAKT BRNO z.s.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/18/30 Finanční neinvestiční transfer - SK KONTAKT BRNO z.s.
ZMČ BS na 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - SK KONTAKT BRNO z.s., se sídlem Srbská 53, 612
00 Brno, IČ: 708 83 645 ve výši 20.000,- Kč na podporu organizace plavání pro
tělesně postižené,
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schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy a
ukládá
Odboru ekonomickému podpis výše uvedené smlouvy zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
K bodu 32 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Zastupitel Zechmeister poprosil, zda je možné na projektor dát rozklikávací rozpočet, ke kterému
by se rád vyjádřil.
Než se projektor připraví, pan starosta dal slovo ostatním přihlášeným zastupitelům.
Zastupitel Hráček se dotázal radního Bartíka, zda považuje svůj způsob jednání při vyklízení
stánků na Pohořelci za legální a přijatelný.
Radní Bartík odpověděl, že postup, kdy se snaží věci uvádět do souladu s právním stavem, v
tomto případě, kdy dal k tomuto podnět a úřad konal, považuje za správný. Dále sdělil, že je v
pořádku, že každý, kdo se cítí nějakým způsobem poškozen či znevýhodněn apod., tak v
právním státě se může bránit právní cestou. Sdělil, že touto cestou byla prověřena i situace na
Pohořelci a to i na místě přítomnou Policií ČR, která se seznámila i s podáním právních zástupců
členky statutárního orgánu firmy, která tu nelegální tržnici v posledních letech provozovala. Dále
sdělil, že byly údajně podány i nějaké žaloby a trestní oznámení, na které se docela těší a na
závěr radní Bartík sdělil, že v tomto nemíní polevit.
Zastupitel Hráček reagoval na slova radního Bartíka a sdělil, že jemu nejde o zpochybňování
toho záměru, ale o tu formu, kterou radní Bartík zvolil při tom vyklízení. Vyjádřil se, zda by
nebylo rozumnější přistupovat k těm lidem malinko citlivěji a to vzhledem k tomu, že řada z nich
to nečekala a jak bylo vidět z některých videí, radní Bartík se k nim choval hrubě a nevhodně.
Radní Bartík zopakoval, že postup považuje, že byl v pořádku. Sdělil, že na místě byl napaden
ochrankou, která se vydávala za ochranku paní Pliskové a o tom byl učiněn i záznam na služebně
policie na Běhounské ulici, dále sdělil, že na chvíli mu byl odcizen mobil a setkal se i s
výhrůškami a na závěr sdělil, že si není vědom toho, že by s někým jednal hrubě.
Zastupitel Zechmeister poprosil, aby se na rozklikávacím rozpočtu najelo na příjmy a sdělil, že
když se rozklikávací rozpočet zveřejňoval, přečetl si v tiskové zprávě pana Bartíka, že ten
rozpočet má sloužit k větší transparentnosti, ale hlavně má jít o čísla pro odborníky. Zastupitel
Zechmeister upozornil, že když se podívá na ty cifry, tak už ví, kde je ta pointa. Nemyslí si, že
městská část má skutečně daňový příjem 90 miliard a apeluje na to, že pokud ten rozklikávací
rozpočet děláme, aby to nebylo děláno jako pouze PR akce, které se zveřejní a následně se na to
nikdo nepodívá. Myslí si, že by to skutečně stálo za nějakou pozornost, protože je to jedna z
chyb, které tam jsou. Na závěr sdělil, že při aktualizaci rozpočtu, který zastupitelstvo schválí,
aby se to dalo do pořádku a přistupovalo se k tomu trošičku s nějakou větší opatrností a
pozorněji.
Pan starosta zareagoval, že děkuje za příspěvek a tuto záležitost bude adresovat na magistrát,
protože se jedná o výstup z databáze GINIS a městská část do ní nijak nezasahuje.
K rozklikávacímu rozpočtu se vyjádřil i radní Bartík a to ve smyslu, že s touto formou není
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spokojený a pracuje s Ministerstvem financí na tom, aby přišli na úplně jiný typ rozklikávacího
rozpočtu, nicméně ta data tam bude opět dodávat magistrát.

K bodu 27 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupil pan Ivo Koukol, který se vyjádřil ke vzhledu náměstíčka u
Centrumu po vyklizení stánků.
Vystoupil zde pan Petr Horák z domu Hlinky 28, který za nájemníky domu poděkoval za
hlasování zastupitelstva a to za souhlas se zařazením do seznamu k privatizaci.
Pan Hroudný z domu Orlí 6 se vyjádřil k probíhající rekonstukci odpadu a rozvodu vody v domě.
Sdělil, že nájemníci byli informováni, že po dobu oprav domu budou u všech nájemníků
provedeny slevy z nájmu a po dobu oprav přímo v bytě bude poskytnuta 100% sleva z nájmu.
Sdělil, že v převážné většině přímo v bytech probíhaly stavební práce déle jak 14 dnů, a že je
dána podmínka spočívající v poskytnutí slevy nájmu na 100% po dobu pouze 14 dnů. Pan
Hroudný se dotazuje, zda by nebylo možné tuto podmínku přehodnotit.
Vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů sdělil, že ta sleva z nájmu, o které pan
Hroudný mluvil a která prošla Radou MČ Brno-střed, tak prošla poměrně širokou diskuzí a ten
návrh vycházel z toho, že všichni obyvatelé domu dostanou po celou dobu rekonstrukce 50%
slevy z nájemného a potom v každém tom jednotlivém bytě dostanou 100% slevu na maximální
dobu 14 dnů. Toto bylo uděláno z důvodu, že i když se dělá v konkrétním bytě, tak ty práce
nejsou kontinuelní. Pan Liškutin sdělil, že vycházeli z toho, že i když to žití v bytě je značně
stíženo, tak i přesto je byt obyvatelný, proto to bylo nastaveno na 14 dnů. Na závěr se pan
Liškutin vyjádřil, že si myslí, že sleva 50% po dobu celé rekonstrukce je dostatečná.
Na závěr pan starosta všem poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci tohoto roku a popřál
všem klidné svátky a mnoho úspěchů v novém roce.

K bodu 33 -Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 17 .07 hodin.

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