ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 14.09.2016 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 27
celkem: 39
Omluven: Mgr. Ander, JUDr. Bradáč, Bc. Doležel, Ing. Izák, JUDr. Vaňková,
J. Zechmeister

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 27 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 15. zasedání ZMČ BS M. Landa a J. Švachula potvrdili
správnost zápisu a
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, JUDr. Dumbrovská
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Návrh byl přijat.

K bodu 2 - Projednání a schválení programu ZMČ BS
Zahájení
Projednání a schválení programu ZMČ BS
Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2016
Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2018-2022
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2016
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/5, k.ú. Veveří (Žižkova)
Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 1351/5, 1351/6, 1351/8 k.ú. Staré
Brno (Nové sady)
10. Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 422/2 a 422/3, k.ú. Zábrdovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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(Francouzská)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 458/11, k.ú. Staré Brno (Žlutý
kopec)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1043, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1351/7, k.ú. Staré Brno (Nové sady)
Prodej obecních vymezených bytových jednotek
Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Bratislavská 40 - Armáda spásy ČR - žádost o prominutí plateb za služby
Žádost o uzavření dohody o splátkách – Orlí 22, Brno, byt č.
Žádost o uzavření dohody o splátkách – Křenová 39, Brno, byt č.
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vídeňská 11, Brno, byt č.
Žádost o prominutí pohledávky - Bayerova 26, Brno, byt č.
Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 28, Brno, byt č.
Žádost o prominutí nájemného - prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno, byt č.
Finanční neinvestiční transfer - Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Majetek nepatrné hodnoty-majetkové právo k cenným papírům-akciím, v řízení
o pozůstalosti
Jednací řád zastupitelstva MČ Brno-střed
Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
Návrh obecně závazné vyhlášky - Statut města Brna
Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty - NP č. 102, Masarykova 6
Hovory s občany
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Program byl přijat.

K bodu 3 - Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/3 Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2016
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
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Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.

K bodu 4 - Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/4 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 4 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.

K bodu 5 - Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil zastupitel
Říha, vedoucí OISBD, JUDr. Závodský, zastupitel Otradovec a pan starosta.
Zastupitel Říha se za celý zastupitelský klub dotazuje, kolik doopravdy bude rekonstrukce
zastávky na Obilním trhu stát a kolik už MČ Brno-střed stála, kolik byl původní rozpočet na
rekonstrukci této zastávky, kdo dělal technický dozor za městskou část, dále žádá o doložení
protokolů z kontrolních dnů s původní firmou, kopie stavebních deníků a smlouvu o díle s
původní firmou + všechny dodatky. Dále požaduje o předložení rozpočtu na nově prováděné
dílo, smlouvu o dílo a kdo je v současné době technickým dozorem.
Usnesení ZMČ/2016/16/5 Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2016
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18 na rok 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 2 proti, 4 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.

K bodu 6 - Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2018-2022
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/6 Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2018-2022
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
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schvaluje
návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2018-2022, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 7 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.

K bodu 7 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2016
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/7 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2016
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2016, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2016,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 9 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.

K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/5, k.ú. Veveří (Žižkova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/5, k.ú. Veveří (Žižkova)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
projednání návrhu na využití předkupního práva SmB k nabytí nemovité věci (garáže
bez č.p./č.ev.) na pozemku p.č. 794/5, k.ú. Veveří, dle nabídky manželů
,
Radou města Brna dne 17.8.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 794/5 o vým. 20 m2, k.ú. Veveří, dle nabídky manželů
ze dne
15.6.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
do majetku města,
doporučuje
v souladu s územně plánovací dokumentací ZMB využít předkupního práva k nabytí
nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na pozemku p.č. 794/5 o vým. 20 m2, k.ú.
Veveří, dle nabídky manželů
, z úrovně města v souvislosti s ÚPmB a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 6 nehlasoval
Pan starosta vyhlásil toto hlasování za zmatečné, jelikož se do diskuze přihlásil
zastupitel Kotěra, načež pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
V diskuzi vystoupil Ing. Kotěra, vedoucí Odboru majetku a dopravy a pan starosta.
Ing. Kotěra upozornil na chybné datum v prvním odstavci usnesení, proto navrhuje
jeho opravu:
Usnesení ZMČ/2016/16/8 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 794/5, k.ú. Veveří
(Žižkova)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
projednání návrhu na využití předkupního práva SmB k nabytí nemovité věci (garáže
bez č.p./č.ev.) na pozemku p.č. 794/5, k.ú. Veveří, dle nabídky manželů
,
Radou města Brna dne 16.8.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 794/5 o vým. 20 m2, k.ú. Veveří, dle nabídky manželů
ze dne
15.6.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
do majetku města,
doporučuje
v souladu s územně plánovací dokumentací ZMB využít předkupního práva k nabytí
nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na pozemku p.č. 794/5 o vým. 20 m2, k.ú.
Veveří, dle nabídky manželů
, z úrovně města v souvislosti s ÚPmB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.

K bodu 9 - Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 1351/5, 1351/6, 1351/8 k.ú. Staré Brno (Nové
sady)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/9 Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 1351/5, 1351/6, 1351/8
k.ú. Staré Brno (Nové sady)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
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nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 1351/5 o vým. 19 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
ze dne 21.6.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 1351/6 o vým. 22 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
a paní
ze dne 21.6.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2
písm. a) Statutu města Brna do majetku města,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 1351/8 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
ze dne 21.6.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.

K bodu 10 - Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 422/2 a 422/3, k.ú. Zábrdovice (Francouzská)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/10 Dispozice s majetkem – Předkupní právo p.č. 422/2 a 422/3,
k.ú. Zábrdovice (Francouzská)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 422/2 o vým. 21 m2, k.ú. Zábrdovice, dle nabídky paní
ze dne 18.7.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 422/3 o vým. 20 m2, k.ú. Zábrdovice, dle nabídky pana
ze dne 18.7.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
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Usnesení k bodu 10 bylo přijato.

K bodu 11 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 458/11, k.ú. Staré Brno (Žlutý kopec)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/11 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 458/11, k.ú. Staré Brno
(Žlutý kopec)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatky č.ev. 418) na pozemku
p.č. 458/11 o vým. 14 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
a pana
ze dne 20.7.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm.
a) Statutu města Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.

K bodu 12 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1043, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/12 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1043, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objekt k bydlení č.p. 669) na
pozemku p.č. 1043 o vým. 198 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
a pana
ze dne 21.7.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2
písm. a) Statutu města Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.

K bodu 13 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1351/7, k.ú. Staré Brno (Nové sady)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
7

Usnesení ZMČ/2016/16/13 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1351/7, k.ú. Staré Brno
(Nové sady)
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na
pozemku p.č. 1351/7 o vým. 20 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
a pana
ze dne 11.8.2016 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2
písm. a) Statutu města Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.

K bodu 14 - Prodej obecních vymezených bytových jednotek
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/14 Prodej obecních vymezených bytových jednotek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
usnesení Zastupitelstva města Brna přijatá na Z7/19. zasedání ZMB ze dne 21.6.2016
ve věci schválení záměru prodeje obecních vymezených bytových jednotek v k.ú.
Veveří, Štýřice, Staré Brno, a v bytových domech Křenová 110/23, Solniční 145/8
a Soukenická 561/8.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.

K bodu 15 - Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl,
JUDr. Dumbrovská, JUDr. Závodský.
JUDr. Dumbrovská navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2016/16/15 Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
s účinností od 01.10.2016 nové znění Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií a způsobu pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno8

střed (viz příloha č. 5), včetně změny (viz příloha č. 4) s tím, že u bytů na opravu
vlastním nákladem nájemce, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich
pronájmu na úřední desce MČ BS před 01.10.2016 (a u nichž RMČ BS dosud
nerozhodla), budou aplikována pravidla a kritéria účinná do 30.09.2016, s doplněním
Pravidel v článku IV., (dne 3. 10. 2016 byla provedena technická oprava usnesení) V.
byty na opravu vlastním nákladem nájemce, odst. 2 odrážka druhá poslední věta za
středníkem např. když se nájemce svého nároku na umoření uznané výše nákladů
platně vzdá ve prospěch pronajímatele,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed
a Kritérií a způsobu pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed
(viz příloha č. 5 doplněna ve smyslu přijatého usnesení) a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit podpis výše uvedeného dokumentu a jeho zaslání
statutárnímu městu Brnu na vědomí do 10 dnů po jeho schválení Zastupitelstvem
městské části Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.

K bodu 16 - Bratislavská 40 - Armáda spásy ČR - žádost o prominutí plateb za služby
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/16 Bratislavská 40 - Armáda spásy ČR - žádost o prominutí plateb
za služby
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s prominutím plateb za služby spojené s užíváním obytných buněk č.
v objektu
Bratislavská 40, Brno ve výši 24 792,00 Kč za období od června 2014 do října 2014 a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů o tomto usnesení informovat SNMČ
Brno-střed a Armádu spásy ČR.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 3 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.

K bodu 17 - Žádost o uzavření dohody o splátkách – Orlí 22, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/17 Žádost o uzavření dohody o splátkách – Orlí 22, Brno, byt č.
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ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelem:
,
dříve bytem Orlí 22, Brno, byt č.
, na dlužné nájemné a služby v celkové výši
94.127,- Kč bez příslušenství, na dobu 32 měsíců, s tím že 1. - 31. měsíční splátka
bude ve výši 3.000,- Kč a 32. splátka ve výši 1.127,- Kč, s podmínkou podpisu
dohody o splátkách nejpozději do 31.10.2016,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis dohody o splátkách dluhu a seznámit
žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.

K bodu 18 - Žádost o uzavření dohody o splátkách – Křenová 39, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil pan starosta,
JUDr. Dumbrovská, M. Říha, Mgr. Šťástka.
Pan starosta navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení Žádost o uzavření dohody o splátkách – Křenová 39, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem:
, Křenová 39, Brno, byt
č.
, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 89.528,- Kč bez příslušenství, na
dobu 180 měsíců, s tím že 1. - 179. měsíční splátka bude ve výši 500,- Kč a 180.
splátka ve výši 28,- Kč pod ztrátou výhody splátek a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 10 zdržel se, 11 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původně navrženém usnesení:
Usnesení Žádost o uzavření dohody o splátkách – Křenová 39, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem:
, Křenová 39, Brno, byt
č.
, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 89.528,- Kč bez příslušenství,
na dobu 180 měsíců, s tím že 1. - 179. měsíční splátka bude ve výši 500,- Kč a 180.
splátka ve výši 28,- Kč a
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ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 22 pro, 3 proti, 8 zdržel se, 6 nehlasoval
Návrh k bodu 18 nebyl přijat.

K bodu 19 - Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vídeňská 11, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/19 Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vídeňská 11, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem:
, Vídeňská 11, Brno, byt
č.
, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 89.635,- Kč bez příslušenství, na
dobu 36 měsíců, s tím že 1. - 35. měsíční splátka bude ve výši 2.500,- Kč a 36.
splátka ve výši 2.135,- Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 3 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.

K bodu 20 - Žádost o prominutí pohledávky - Bayerova 26, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V rámci tohoto bodu vystoupil pan
občan z řad veřejnosti.
Usnesení ZMČ/2016/16/20 Žádost o prominutí pohledávky - Bayerova 26, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
že původní nájemce bytu
03.05.2016 zemřel,

č.

, Hybešova 65b, Brno,

, dne

revokuje
usnesení ZMČ BS č. 314.24. ze dne 04.05.2016 [schválení prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 100 % z celkové částky 480.458,44 Kč, tzn.
480.458,44 Kč, k bytu č.
, Bayerova 26, Brno, žadatel:
]a
ukládá
bytovému odboru seznámit dotčené subjekty s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 10 nehlasoval
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Usnesení k bodu 20 bylo přijato.

K bodu 21 - Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 28, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/21 Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 28, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 5 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.

K bodu 22 - Žádost o prominutí nájemného - prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/22 Žádost o prominutí nájemného - prostor č. 102, Pekařská 6, Brno
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
prominutí nájemného (bez záloh na služby) za duben 2016 ve výši 26.918,- Kč a za
květen 2016 ve výši 26.918,- Kč, tj. v celkové výši 53.836,- Kč, prostor č. 102,
Pekařská 6, Brno, žadatelka: Miroslava Ullmannová, IČ: 121 78 420 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.

K bodu 23 - Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno, byt č.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/23 Žádost o posunutí termínu zaplacení - Přízova 2, Brno, byt č.
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
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trvá
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.
, Přízova 2, Brno,
], 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. , Přízova 2, Brno, uživatelé:
, 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“ a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.

K bodu 24 - Finanční neinvestiční transfer - Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/24 Finanční neinvestiční transfer - Tělocvičná jednota Sokol Brno I
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer - Tělocvičná jednota Sokol Brno I - oddíl florbalu, se
sídlem Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 005 57 650 ve výši 15 000,- Kč na podporu
realizace mimoměstských soustředění talentované mládeže ve věku 8-18 let,
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: 37 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
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K bodu 25 - Majetek nepatrné hodnoty-majetkové právo k cenným papírům-akciím, v řízení
o pozůstalosti
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/25 Majetek nepatrné hodnoty-majetkové právo k cenným papírůmakciím, v řízení o pozůstalosti
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
nesouhlasí
s přijetím majetku nepatrné hodnoty, a to majetkových práv k cenným papírům akciím - zapsaným v samostatné evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, i.č.
majitele 491119034, č.ú. majitele 100065904122, č. evidence 3000001:
- označení emise CZ0008466786, zkrácený název LOMBARD CAPITAL, ve
jmenovité hodnotě 500 CZK, i.č. emitenta 0047674580, název emitenta Krepo Capital,
a.s. v likvidaci, se sídlem Malé náměstí 4, Praha 1, identifikační číslo 47674580,
v počtu 30 kusů, bez ocenění, v pozůstalostním řízení vedeném pod č.j. 58 D 64/2016,
a
ukládá
vedoucí OSZ ÚMČ Brno-střed vyrozumět notářskou kancelář, pověřenou Městským
soudem v Brně k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti, o přijatém usnesení ZMČ.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.

K bodu 30 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupil pan
, hlášen na Husově 5, který se vyjádřil ke
koncepci sociálního bydlení a dotazuje se, jaké jsou podmínky pro získání sociálních bytů pro
sociálně vyloučené osoby. Pan starosta odpověděl, že ačkoliv MČ Brno-střed nedisponuje
žádnými byty vyhrazenými pro sociální bydlení a pro řešení těchto případů, je možné si
standardně požádat o přidělení bytu. Náměstek Hollan sdělil, že co se týká projektu o
zabydlování individuálního bezdomovectví, tak tento projekt se rozběhne v následujících
měsících. Dále sdělil, že zabydlování bude probíhat stejnou formou jako zabydlování rodin, bude
se postupovat podle nějakého vzorku, bude se losovat zhruba 50 rodin, na kterých se bude
testovat, jestli tento přístup, který je osvědčený v zahraničí, bude fungovat i u nás. Na závěr
sdělil, že toto určitě nebude probíhat tak, že by stála fronta zájemců a radnice by vybírala, koho
do projektu pustí a koho ne.
Pan
se dotazuje, kolik Radnice Brno-střed dala Sokolu na ulici Kounicové, kolik
to bylo přesně a jestli takovou dotaci mají možnost dostat i jiné sportovní kluby. Jestli o této věci
hlasoval pan radní Doležel a jestli je to tak vůbec správně, když je členem Sokolu. Pan starosta
odpověděl, že co se týká přesné výše, tak to může být panu
zpracováno, co se týká
dotace nejen TJ Sokol, ale i jiným spolkům, tak o dotace si na webu MČ Brno-střed může
zažádat jakýkoli subjekt a žádost pak schvaluje rada či zastupitelstvo. Dále pan starosta sdělil, že
radní Doležel v rámci střetu zájmu, ve kterém se nacházel, vždy tento střet oznámil, ať už před
jednáním rady nebo zastupitelstva a o těchto dotacích nerozhodoval.
Pan
se dotázal, zda o přesnou výši dotace TJ Sokol může zažádat podle §106. Pan
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starosta odpověděl, že určitě ano, nicméně dotazy pana
jsou zaznamenány v zápise z
tohoto jednání a příslušný pracovník tyto informace zpracuje a budou panu
poskytnuty,
pokud nechá u některého z pracovníků OPO svou adresu. Radní Bartík odpověděl panu tazateli,
že co se týká střetu zájmu, tak tam se zastupiteli ukládá povinnost oznámit střet zájmu, co se týká
radního Doležela, tak ten vždy střet zájmu oznámil. Zákon říká, že zastupitel má povinnost střet
zájmu ohlásit, nicméně hlasovat může a radní Doležel tohoto nikdy nevyužil, což je v souladu s
jeho vědomím a svědomím zastupitele naprosto v pořádku. Dále radní Bartík sdělil, že všechna
hlasování v radě i zastupitelstvu jsou zaznamenána a jsou spolu se zápisem zveřejněna, pokud
pan
zanechá svou adresu, případně email, bude mu automaticky odpovězeno.
Pan
sdělil, že na facebookovém profilu zastupitele Hollana se dočetl, že se pan
Hollan omluvil za odsun sudetských Němců z Brna a nějak z toho vyplynulo, že jeden jeho
dědeček bojoval ve Wehrmachtu za vítězství německých zbraní a druhý dědeček byl odbojář,
který potom po válce dostal vilu po těch odsunutých Němcích. Pan
se dotazuje, zda v
rámci nápravy těch křivd bude zastupitel Hollan tu vilu vracet.
Pan starosta oznámil, že v rámci projednávání tohoto bodu nemůže udělit slovo ostatním
zastupitelům, pokud nejsou tázáni, tak hovoří Jednací řád ZMČ BS.
Pan
se vyjádřil na téma parkování v MČ Brno-střed. Sdělil, že za poslední období
v MČ Brno-střed zmizelo zhruba 200 parkovacích míst a mizí stále další, pan
se
dotazuje, kde budou teda ostatní parkovat. Mgr. Flamiková odpověděla, že parkování bude
řešeno v projektu zavádění rezidentního parkování, kdy bude přistoupeno k tomu, že rezidenti
budou mít na těchto parkovacích místech přednost, což doposud nebylo možné. Mgr. Flamiková
předpokládá, že se tímto situace rozhodně zlepší.

K bodu 26 - Jednací řád zastupitelstva MČ Brno-střed
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil zastupitel
Říha, pan starosta, Mgr. Šťástka, S. Bartík, JUDr. Kerndl, Mgr. Řepa.
Usnesení ZMČ/2016/16/26 Jednací řád zastupitelstva MČ Brno-střed
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
schvaluje
změnu Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu s účinností od 2.11.2016 a
ukládá
OPO ÚMČ BS vydat úplné znění Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.

K bodu 27 - Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
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Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr. Šťástka,
vedoucí OPO, Ing. Straka, Ing. Kotěra, tajemník ÚMČ Brno-střed, prof. MUDr. Kostřica, JUDr.
Kerndl a Mgr. Pavčík.
Zastupitel Říha navrhuje hlasovat o původně navrženém usnesení:
Usnesení Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na
Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem
"Otevřená radnice MČ Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení
Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 2 proti, 8 zdržel se, 22 nehlasoval
Zastupitel Říha prohlásil toto hlasování za zmatečné.
JUDr. Kerndl navrhuje vypustit všechny akce, které umožňují konzumaci alkoholických
nápojů na nádvoří Radnice městské části Brno-střed.
Hlasování: 13 pro, 5 proti, 7 zdržel se, 14 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
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Pan starosta dal znovu hlasovat o původním návrhu usnesení, které navrhl zastupitel
Říha:
Usnesení
Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na Moraváku"
textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ
Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení
Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 3 pro, 2 proti, 7 zdržel se, 27 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 o doplnění dosavadního textu přílohy ve výčtu ulic a náměstí o
Uličku Václava Havla a se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
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účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na Moraváku"
textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ
Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed".
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 5 zdržel se, 13 nehlasoval
JUDr. Kerndl zpochybnil hlasování, pan starosta dal proto o návrhu hlasovat znovu:
Usnesení
ZMČ/2016/16/27-1 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 o doplnění dosavadního textu přílohy ve výčtu ulic a náměstí o
Uličku Václava Havla a se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na Moraváku"
textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem "Otevřená radnice MČ
Brno-střed",
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- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení Odbor
vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 1 proti, 4 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
Nyní dal pan starosta hlasovat o usnesení jako o celku:
Usnesení
ZMČ/2016/16/27-2 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 o doplnění dosavadního textu přílohy ve výčtu ulic a náměstí o
Uličku Václava Havla a se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, spočívající v:
- doplnění dosavadního textu přílohy č. 2 novým textem:
"Den náborů
Festival U jednoho stolu
Noc kostelů
Rozsvěcení vánočního stromu na Mendlově náměstí",
- nahrazení textu "Vánoce na Zelňáku" textem "Advent na Zelňáku", text "Vánoce na
Moraváku" textem "Advent na Moraváku", text "Den radnice Brno-střed" textem
"Otevřená radnice MČ Brno-střed",
- vypuštění dosavadního textu přílohy č. 2 takto:
"Léto v centru
Sportovní dny
Ježibabí slet a čarodějný rej
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Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým
Bezpečiáda
Cyklohrátky na Kraví hoře
Dětský den
Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Drakiáda Brna-střed" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení
Odbor vnitřních věcí MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 2 proti, 5 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.

K bodu 28 - Návrh obecně závazné vyhlášky - Statut města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/28 Návrh obecně závazné vyhlášky - Statut města Brna
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu s požadavkem na změnu článku 30 odst. 1 písm. f) Statutu města Brna
spočívající ve vypuštění textu "v případě souběhu dvou a více žádostí a v případě
zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů
ZTP a ZTP/P a v případě zřizování restauračních zahrádek" a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ Brno-střed vyrozumět o přijatém usnesení
Organizační odbor MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.

K bodu 29 - Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty - NP č. 102, Masarykova 6
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/29 Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty - NP č. 102,
Masarykova 6
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
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bere na vědomí
právní rozbor Mgr. Petra Langa, LL.M., advokáta, ve věci smluvní pokuty sjednané
v čl. VII. odst. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29.10.2009 mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Alžbětou Richterovou, který tvoří
přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
se vzdáním se práva na uplatnění smluvní pokuty ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona
o obcích sjednané v čl. VII. odst. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
29.10.2009 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Alžbětou Richterovou
a
ukládá
OPO ÚMČ BS při vymáhání pohledávek za paní Alžbětou Richterovou postupovat
v souladu s přijatým usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 1 proti, 2 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.

K bodu 31 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl
a pan starosta.
Usnesení ZMČ/2016/16/31 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 16. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.

K bodu 32 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/32 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 16.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval
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Usnesení k bodu 32 bylo přijato.

K bodu 33 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2016/16/33 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 33 bylo přijato.

K bodu 34 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Na úvod tohoto bodu pan starosta informoval zastupitele, že si jim dovolil předložit
materiál, který rekapituluje mediální monitoring, tak jak jej MČ Brno-střed hodlá v blízké
budoucnosti využívat.
Zastupitel Říha se dotázal pana starosty, jak to bylo s uzavřením ulice Pivovarská při
pořádání akce Dny Starobrna. Ptá se, jak je možné, že si soukromý subjekt uzavře ulici a
znemožní občanům, potažmo záchranné službě, aby jeli ke dvěma obytným domům na ulici
Schovaná. Je to standardní systém, aby město Brno nepožádalo městskou část o to, zda se k
tomu vyjádří? Pana starosty se ptá, zda k tomu dostal odpověď. Paní Reinhardová
odpověděla, že zvláštní užívání komunikace povoloval Odbor dopravy MMB a též se jich
na nic nedotazoval. Zastupitel Říha poprosil paní Reinhardovou o písemné stanovisko, že je
nikdo neoslovil.
Zastupitel Hráček si posteskl, že zde není přítomen radní Doležel, jelikož se chtěl zeptat na
několik věcí a to, že v zářijovém Zpravodaji MČ Brno-střed se vyskytlo hned několik
článků tohoto pana radního, dle slov zastupitele Hráčka si radní Doležel z toho udělal
takové své PR pro své aktivity a předvolební kampaň v rámci krajských voleb. Zastupitel
Hráček se dotazuje, zda je normální, aby jeden člověk napsal hned tři články do jednoho
čísla Zpravodaje a zda je to korektní vůči ostatním zastupitelům a hlavně těm opozičním.
Dále se vyjádřil k propagaci Německého domu radním Doleželem.
Pan starosta odpověděl, že ty dotazy, případně okruh zájmu by bylo také možno projednat
na redakční radě.
Zastupitel Řepa se připojil k požadavku zastupitele Říhy a též prosí o poskytnutí posudku
firmy Tocháček k zastávce na Obilním trhu a dále vznáší interpelace: 1) Vážený pane
tajemníku a vážení členové rady, žádám informaci, v jakém časovém horizontu proběhne
již dříve avizované přestěhování několika odborů MČ Brno-střed, které stále nesídlí v
prostorách, které jsou ve vlastnictví Brno-střed, ale ve vlastnictví jiných subjektů. Jaký je
časový plán těchto změn, jeho případné náklady a jaký je očekávaný přínos pro
hospodaření MČ Brno-střed?
2) Vážený pane místostarosto, žádám detailní informace o problémech a následném zdržení
při rekonstrukci kryté tržnice na Zelném trhu. Bude se díky zjištěným závadám celá
rekonstrukce prodražovat? Pokud ano, žádám o odhad prodražení.
3) Vážený pane tajemníku a členové rady, žádám informaci o celkových ročních nákladech
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na vydávání Zpravodaje městské části Brno-střed za roky 2013, 2014, 2015.
4) Vážený pane tajemníku, žádám kompletní znění pracovních smluv zaměstnanců
oddělení vnějších vztahů Úřadu MČ Brno-střed. Dále žádám informaci o platech těchto
pracovníků a to včetně aktuálního osobního ohodnocení.
5) Vážený pane tajemníku, žádám zprostředkování smlouvy o pojištění k bodu 2 z jednání
RMČ Brno-střed ze dne 1. 8. 2016 pod názvem Komplexní pojištění městské části Brnostřed na období 7/2016 – 6/2017 – schválení smluv.
Pan starosta poprosil pana vedoucího Kolbábka, aby zastupitele informoval o tom, jak by
měl Konsiliář fungovat, případně, aby individuálně se zastupiteli řešil přístup do tohoto
programu.
Pan Kolbábek sdělil, že materiály z RMČ BS jsou v adresáři Rada ve stejné složce, kam
jsou zastupitelům dávány materiály do ZMČ BS.
Zastupitel Weinberger žádá o zasílání materiálů na zastupitelstvo i nadále písemnou
formou, tuto žádost předává i písemně.
Zastupitel Toman se dotazuje pana starosty, kde má parkovat, když jede na komisi, jelikož
členů komise je 11 a počet pro vyhrazené parkování je 4 + invalida a jelikož odpoledne
není nikde jinde žádné volné místo. Pan starosta odpověděl, že pokud není tento režim
funkční, prosí pana tajemníka, aby tento režim zrevidoval a navrhl funkční řešení. Pokud
není tato kapacita dostatečná, aby byla větší, případně, aby se dalo pro potřeby komisí
parkovat na nádvoří radnice.
Zastupitel Šťástka se přimlouvá za grafickou změnu materiálů, jelikož toto je
problematické na čtení, takže pokud Konsiliář umí vygenerovat něco trošku čitelnějšího,
bylo by to komfortnější na oči. Pan starosta sdělil, že to zvolené písmo je zvolené proto,
aby bylo proporcionální, a aby se v něm v rámci odrážek a mezer dalo svisle zarovnávat
text. Toto potvrdil i vedoucí pan Kolbábek.

K bodu 35 -Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 18.02 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS

Ověřovatelé: M. Landa a JUDr. Dumbrovská
Zapsala: M. Válková
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