Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 13.05.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 36
celkem: 44
Omluven: prof. MUDr. Kostřica
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 36 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 4. zasedání ZMČ BS P. Kalousek a Ing. Schwab potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: M. Landa, JUDr. Kerndl
Hlasování: 41 pro, 1 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ BS
4. Volba volební komise pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS
5. Volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4, 1290,
1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2,
k.ú. Pisárky (Červený kopec)
7. Dispozice s majetkem - Prodej domu Dvořákova 8
8. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
9. Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní
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M.Landa
M.Landa
M.Landa

RMČ BS
RMČ BS

organizace Brno, z.s., Údolní 53, 602 00 Brno, IČ: 675547
RMČ BS
10. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s.,
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
RMČ BS
11. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP
zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno,
IČ: 64327272
RMČ BS
12. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
RMČ BS
13. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
RMČ BS
14. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2015
RMČ BS
15. OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
RMČ BS
16. OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské
památkové rezervace
RMČ BS
17. OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
18. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
RMČ BS
19. Odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
RMČ BS
20. Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 1.6.2015
RMČ BS
21. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS,
kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
RMČ BS
22. Změna JŘ ZMČ BS
RMČ BS
23. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
26. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
28. Závěr
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Dispozice s majetkem /15/122/ - Předkupní
právo, svěření p.č. 780, 782-785, 787-789, 791-799, 802, 803-807, 809-811, 813, 814, 817,
818, 821-825, 827, 829, 831-833, 835-844, 845/1,2; 846/3, 847, 849, 850-852, 854-863,
864/1, 864/2, 865, 866/1, 866/2, 867-870, 871/1,2; 872/1,2; 874/45, 1043, 1044, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)“ jako bod č. 28 s tím, že bude projednán po bodu č.7.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.
a bodu “Dispozice s majetkem /15/127/ - Předkupní právo, svěření p.č. 879, 880-882, 884,
886-889, 891-916, 918-921, 1017-1019, 1021, 1023, 1024/1, 1025, 1026, 1027/1, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)“ jako bod č. 29 s tím, že bude projednán po bodu Dispozice s majetkem
/15/122/ - Předkupní právo, svěření p.č. 780, 782-785, 787-789, 791-799, 802, 803-807, 809811, 813, 814, 817, 818, 821-825, 827, 829, 831-833, 835-844, 845/1,2; 846/3, 847, 849, 850852, 854-863, 864/1, 864/2, 865, 866/1, 866/2, 867-870, 871/1,2; 872/1,2; 874/45, 1043,
1044, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť), tedy před bodem č 9.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Návrh byl přijat.
Pan starosta dal návrh na zařazení bodu, který předložil Mgr. Šťástka a který zastupitelé
dostali ve svých materiálech v řádném termínu: “Informace starosty, místostarostů a
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uvolněných členů ZMČ Brno-střed o činnosti orgánů obce, poskytnuté občanům a
zastupitelům dle § 97 zákona o obcích“.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 23 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Ing. Straka dal návrh na zařazení bodu: “Výběrové řízení na přidělení prodejních míst na
Zelném trhu a Moravském náměstí“.
Hlasování: 20 pro, 6 proti, 16 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Nový program:
1. Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
M.Landa
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
M.Landa
2. Projednání a schválení programu
M.Landa
3. Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ BS
4. Volba volební komise pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS
5. Volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS
6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4, 1290,
1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2,
k.ú. Pisárky (Červený kopec)
RMČ BS
7. Dispozice s majetkem - Prodej domu Dvořákova 8
8. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
RMČ BS
9. Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní
organizace Brno, z.s., Údolní 53, 602 00 Brno, IČ: 675547
RMČ BS
10. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s.,
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
RMČ BS
11. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP
zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno,
IČ: 64327272
RMČ BS
12. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
RMČ BS
13. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
RMČ BS
14. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2015
RMČ BS
15. OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
RMČ BS
16. OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské
památkové rezervace
RMČ BS
17. OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
RMČ BS
18. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
RMČ BS
19. Odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
RMČ BS
20. Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 1.6.2015
RMČ BS
21. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS,
kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
RMČ BS
22. Změna JŘ ZMČ BS
RMČ BS
23. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
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24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
26. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
28. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 780, 782-785, 787789, 791-799, 802, 803-807, 809-811, 813, 814, 817, 818, 821-825, 827,
829, 831-833, 835-844, 845/1,2; 846/3, 847, 849, 850-852, 854-863, 864/1,
864/2, 865, 866/1, 866/2, 867-870, 871/1,2; 872/1,2; 874/45, 1043, 1044,
k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS
29. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 879, 880-882, 884,
886-889, 891-916, 918-921, 1017-1019, 1021, 1023, 1024/1, 1025, 1026,
1027/1, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
RMČ BS
30. Závěr
Hlasování: 27 pro, 3 proti, 5 se zdržel
K bodu 3 – Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.01. Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
bere na vědomí
rezignaci RNDr. Jana Hollana, Ph.D. na funkci člena Kontrolního výboru ZMČ BS
ke dni 31.3.2015, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Volba volební komise pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
S. Bartík navhuje za členy volební komise Mgr. Andera a JUDr. Dumbrovskou.
Bc. Hollan navrhuje za člena volební komise S. Bartíka.
Všichni tři navržení kandidáti na členy volební komise s tímto návrhem souhlasí.
Usnesení 305.02. Volba volební komise pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
volí
volební komisi pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS v souladu s Volebním
řádem dle přílohy č. 1 ve složení:
Mgr. Ander, JUDr. Dumbrovská, S. Bartík
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Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval volební komisi ke zvolení svého předsedy. Volební komise za předsedu
zvolila Mgr. Andera, který se ujal volby člena Kontrolního výboru ZMČ BS.
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015, projednalo návrhy na funkci člena
Kontrolního výboru ZMČ BS:
1. Bc. Michal Doležel
Pan Bc. Michal Doležel kandidaturu přijímá.
2. Pavel Dvořák
Pan Pavel Dvořák kandidaturu nepřijímá.
Jelikož je navržen pouze jediný kandidát na funkci člena KV, předseda volební komise Mgr.
Ander dal o tomto kandidátovi Bc. Michalu Doleželovi hlasovat.
Obdržené hlasy:
Pan.Bc. Michal Doležel: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení 305.03. Volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
volí
do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ BS v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle Volebního řádu v příloze č. 1
pana Bc. Michala Doležela.
K bodu 6 – Dispozice s majetkem – Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4, 1290, 1291,
1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,
1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2, k.ú. Pisárky
(Červený kopec)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.04. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4, 1290,
1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2,
k.ú. Pisárky (Červený kopec)
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
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souhlasí
s projednáním pouze konkrétně specifikované nabídky využití předkupního práva,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (chatky) na pozemku p.č. 1327 o
vým. 16 m2, k.ú. Pisárky, dle nabídky pana
ze dne
17.3.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna,
do majetku města.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Dispozice s majetkem – Prodej domu Dvořákova 8
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.05. Dispozice s majetkem - Prodej domu Dvořákova 8
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015, projednalo návrh na dispozici
s majetkem a
nesouhlasí
s odprodejem domu Dvořákova č.or. 8 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 651,
p.č. 118, k.ú. Město Brno) za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy dle NOZ, v platném znění, za podmínky, že prodej bude realizován
bez nebytových prostor v domě, a za předpokladu, že bude zaručena návratnost
proinvestovaných nákladů MČ BS za opravu a údržbu domu na účet MČ BS.
Hlasování: 26 pro, 10 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek a
pan starosta.
Usnesení 305.06. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10,
602 00 Brno, IČ: 15529479
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno,
IČ: 15529479 ve výši 10.000,- Kč na podporu provozování aktivit pro seniory a
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schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 34 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 – Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace
Brno, z.s., Údolní 53, 602 00 Brno, IČ: 675547
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.07. Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní
organizace Brno, z.s., Údolní 53, 602 00 Brno, IČ: 675547
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno,
z.s., Údolní 53, 602 00 Brno, IČ: 675547 na podporu jednodenního kulturního
projektu pod širým nebem, který upozorní na problematiku světa osob se sluchovým
postižením a
ukládá
OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 27 pro, 5 proti, 8 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s.,
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.08. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s.,
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20,
100 00 Praha, IČ: 66000653 ve výši 30.000,- Kč na podporu Kč na podporu osobní
asistence pro občany MČ BS a
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schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 12 se zdržel
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 – Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP
zeměpisná společnost “Po cestách vlasti“, Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.09. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14.
TSP zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno,
IČ: 64327272
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP zeměpisná
společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272 ve výši
10.000,- Kč na nákup tábornického vybavení a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.10. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 5 se zdržel
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Termín: ihned

Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 – Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.11. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 10 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31.3.2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.12. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2015
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2015 dle přílohy č. 1 a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2015 dle přílohy č. 2.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 12 se zdržel
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 – OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila JUDr.
Vaňková, M. Říha, S. Bartík, T.J. Otradovec, J. Hráček, Mgr. Řepa, Mgr. Flamiková, Mgr.
Šťástka a JUDr. Závodský.
Zastupitel Říha vznesl návrh na odložení tohoto bodu a projednání v KLO.
Hlasování: 17 pro, 15 proti, 10 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Flamiková navrhuje toto usnesení:
Usnesení OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
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schvaluje
návrh změny OZV č. 22/2010, o místních poplatcích, v příloze č. 4 Sazba poplatku
za užívání veřejného prostranství – sloupec „restaurační zahrádky, občerstvení před
provozovnou, předsunutá místa“ dle přílohy č. 2,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu zaslat návrh změny OZV č. 22/2010, o místních
poplatcích na MMB a
doporučuje
ZMB schválit změnu této vyhlášky.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
JUDr. Vaňková zpochybnila hlasování. Hlasování bylo označeno za zmatečné a proto dal pan
starosta o návrhu Mgr. Flamikové hlasovat znovu:
Usnesení 305.13. OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
návrh změny OZV č. 22/2010, o místních poplatcích, v příloze č. 4 Sazba poplatku
za užívání veřejného prostranství – sloupec „restaurační zahrádky, občerstvení před
provozovnou, předsunutá místa“ dle přílohy č. 2,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu zaslat návrh změny OZV č. 22/2010, o místních
poplatcích na MMB a
doporučuje
ZMB schválit změnu této vyhlášky.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 10 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 – OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové
rezervace
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Flamiková.
Pan starosta dal návrh na přerušení diskuze za účelem zařazení bodu Hovory s občany MČ
BS:
ZMČ BS na svém 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
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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: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Po projednání bodu Hovory s občany MČ BS dále v diskuzi k bodu 16 vystoupil Ing. arch.
Mencl, Mgr. Flamiková a J. Zechmeister.
Mgr. Flamiková navrhuje toto usnesení:
Usnesení 305.14. OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské
památkové rezervace
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
návrh změny v příloze č. 1 OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu
Městské památkové rezervace dle přílohy č. 2,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu zaslat návrh změny OZV č. 22/2010, o závazných
částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace na MMB a
doporučuje
ZMB schválit změnu této vyhlášky.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – OZV 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 305.15. OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
stávající znění přílohy k OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
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K bodu 18 – OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.16. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
nepožadování provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, 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.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 – Odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Kerndl, starosta, tajemník a JUDr. Vaňková.
Usnesení 305.17. Odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
měsíční odměnu členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS analogicky dle
nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2007 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve
výši 2.453,- Kč/měs. od 1.6.2015.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 – Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 1.6.2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Ručka.
Usnesení 305.18. Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 01.06.2015
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
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schvaluje
výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ BS od 1.6.2015 dle přílohy č. 1
v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2007
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 – Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS,
kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila JUDr.
Vaňková, pan starosta, JUDr. Dumbrovská a JUDr. Kerndl.
Usnesení 305.19. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ
BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje
Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS, kteří
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni dle přílohy č. 1.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 – Změna JŘ ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, S. Bartík, T.J. Otradovec, JUDr. Kerndl, Mgr. Řepa a J. Hráček.
Pan starosta navrhl vyhlášení 5 minutové přestávky.
Hlasování: 27 pro, 10 proti, 1 se zdržel
Byla vyhlášena přestávka.
Po skončení přestávky v diskuzi dále vystoupil J. Zechmeister, Ing. Straka, Mgr. Ručka, S.
Bartík, JUDr. Kerndl, Mgr. Šťástka a JUDr. Vaňková.
Ing. Straka navrhuje toto usnesení:
Usnesení 305.20. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
odkládá
projednání bodu.
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Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 – Hovory s občany
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 17:00 hod.
V rámci tohoto bodu vystoupili občané z řad veřejnosti.
K bodu 24 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek.
Usnesení 305.21. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS pro 5. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 7 se zdržel
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, M. Říha, JUDr. Kerndl, T. J. Otradovec, D. Aleš, MUDr. Weinberger, J. Hráček,
pan starosta, Mgr. Ručka, Mgr. Šťástka, J. Zechmeister, pan tajemník, Mgr. Řepa, JUDr.
Vaňková, S. Bartík, Ing. Straka a Mgr. Ander.
ZMČ BS na svém 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednám celý program.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 se zdržel
MUDr. Weinberger navrhl ukončení diskuze a přistoupení k hlasování.
Hlasování: 20 pro, 15 proti, 2 se zdržel
Návrh neprošel.
V diskuzi dále vystoupil Ing. Straka, T.J.Otradovec, JUDr. Vaňková, JUDr. Dumbrovská,
JUDr. Kerndl, Mgr. Ručka, Mgr. Ander, M. Říha, Mgr. Flamiková, pan tajemník, vedoucí
OODS, pan starosta a J. Hráček.
Usnesení 305.22. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
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bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 5. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 15 pro, 15 proti, 11 se zdržel
Usnesení k bodu 25 nebylo přijato.
K bodu 26 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.23. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 – Dotazy, podněty a připomínky
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil k Zelnému trhu a to zejména ke kritériím výběru trhovců
na Zelném trhu. Dotazuje se, jak byly vybrány skupiny a jak byla posouzena úspěšnost těch
skupin? Na Mgr. Flamikovou vznáší dotaz, proč toto nebylo projednáno ve SLUKO, proč toto
komise neposoudila?
Zastupitel Říha se dotázal na nedostatečně zodpovězenou otázku zastupitele Hráčka, kterou
položil na minulém zasedání ZMČ BS, týkající se změny směrnice o zadávání veřejných
zakázek, a proto vznáší interpleaci na Martina Landu, starostu, předsedu Komise pro správu
bytových domů a Jiřího Švachulu, 2. místostarostu pro oblast investic a správu bytových
domů: Na minulém jednání ZMČ položil pan zastupitel Hráček otázku ohledně změny
směrnice o zadávání veřejných zakázek, na kterou však nebylo dostatečně odpovězeno. Proto
žádám o písemnou odpověď, jakým způsobem vlastně probíhá v současné době výběr
oslovovaných subjektů, kteří mají provádět stavební práce, když podotýkám, pan Landa
osobně na poslední komisi KSBD řekl, že výběr firem k oslovení provádí ON, slovy pana
Landy, píchnutím prstu do seznamu firem. Dále žádám o písemnou odpověď, když pan Landa
často píchá prstem na ukrajinské firmy, jestli náhodou nejsou tyto firmy nějak propojeny
s těmi ukrajinskými firmami, se kterými pan Landa v minulosti obchodoval, tak, jak se o tom
zmínil na ustavujícím zastupitelstvu MČ. Dále žádám o písemnou odpověď, jak vznikl
seznam oslovovaných firem a jakým způsobem se do tohoto seznamu dostaly ukrajinské
firmy/společník popř. jednatel je ukrajinské národnosti/. Byl bych rád, aby jste nám předložil
seznam všech oslovených firem vč. IČ u jednotlivých akcí veřejných zakázek a to za odbor
investiční, správy bytových domů a dále jednotlivých akcí příspěvkové organizace SNMČ/ a
to vše nad 100.000,- Kč bez DPH/ od 1.1.2015. A to jak oslovených subjektů vč. vítězných
firem. Dále žádám o písemnou odpověď, když hlásáte stále o co největší možné
transparentnosti, proč jste neschválili novou směrnici o zadávání veřejných zakázek tak, jak
byla navržena Odborem investičním a správy bytových domů. – pan starosta odpověděl, že co
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se týká diskuze v rámci komise, tak to bylo rozebíráno tak, jak je tento stávající postup
zaběhnutý z dob minulých. Co se týká nějakého klíče, jak k němu bylo postupováno, tak
žádný nový klíč či změna směrnice, ve které se tyto zakázky zadávají, provedena není. Sdělil,
že jdou nad rámec této směrnice tím, že nejsou osloveny jen 3 firmy, ale bývá jich osloveno 8
nebo 10 a co se týká výběru vlastních firem, tak to je potom otázka na vedoucího příslušného
odboru, protože na komisi přijde až seznam a výsledky. Případně, i když s panem Tomanem
otevírají obálky, tak se s těmi oslovenými a vítěznými firmami seznamují až po sléze. Na
závěr sdělil, že na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.
Zastupitel Řepa sdělil, že mu nebylo písemně odpovězeno na interpelaci vznesenou na
minulém zasedání ZMČ BS, kterou vznesl na 3. místostarostku Mgr. Flamikovou. Sdělil, že
mu bylo odpovezeno pouze ústně, avšak do budoucna Mgr. Řepa požádal o písemné
odpovědi. A dále vznáší 2 interpelace na RMČ BS:
1) Vážení členové rady, z médií se dozvídáme, že bude realizováno několik investičních
záměrů v rámci Obilního trhu a nejbližšího okolí. Žádám informaci, o co se přesně
jedná a jaký bude rozpočet těchto akcí? Žádám také konkrétní informaci, která
technická omezení vedla k rozhodnutí pouze opravit objekt funkcionalistické zastávky
MHD.
2) Vážení členové rady, žádám informaci, kolik zaměstnává radnice Brno-střed
v současnosti pracovníků pro účely veřejně prospěšných prací, jakou částku se na
jejich celkových mzdových nákladech podílí radnice a jakou úřad práce?
Mgr. Flamiková odpověděla na dotazy zastupitele Zechmeistera a zastupitele Řepy.
Zastupitel Straka se též vyjádřil k situaci na Zelném trhu, konstatoval, že tato situace je daleko
složitější, jelikož se tímto zabývají dva odbory, a to OŽP, který má v gesci Moravské náměstí
a OODS, který má v gesci Zelný trh. Zastupitel Straka požádal vedoucího OŽP, aby sdělil,
kolik z těch 40 stánků na Moravském náměstí bylo losováno pro tu neprivilegovanou skupinu,
tedy pro tu 4. skupinu. - vedoucí OŽP odpověděl.
Zastupitel Říha se vrátil ke svému výše vznesenému dotazu a poprosil 2. místostarostu
Švachulu, zda by mu mohl aspoň krátce odpovědět. Dále se vyjádřil k Zelnému trhu, k
trhovcům a k termínu “překupníci“, který zde padl.
V rámci tohoto bodu vystoupil občan z řad veřejnosti, pan
, který však není občanem
MČ Brno-střed. Proto dal pan starosta o vystoupení pana
hlasovat.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pan
se dotázal 3. místostarostky Flamikové, kolikrát kontrolovali žádosti na Zelný trh a
Moravské náměstí. – 3. místostarostka odpověděla. Pan
následně vznesl dotaz, jak je
tedy možné, když to bylo kontrolováno, jak mohl někdo dostat přidělené místo na Zelném
trhu, když si přitom žádal o místo na Moravském náměstí. – Mgr. Flamiková odpověděla, že
žádosti a veškeré podněty byly kontrolovány a že tento konkrétní podnět bude prošetřen. Dále
se pan
vyjádřil k barevnému rozlišení trhovců.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil k odpovědi Mgr. Flamikové na svůj dotaz, poděkoval za
něj, poděkoval i za odpověď vedoucího OŽP. Konstatoval, že se těmto zmatkům a pochybám
dalo předejít a dalo se to udělat lépe a stojí si za tím, že to mělo být projednáno v komisi.
Zastupitel Řepa reagoval na odpověď Mgr. Flamikové, týkající se jeho upozornění, že mu na
vznesenou interpelaci na minulém zasedání nebylo odpovězeno písemně. Do budoucna bude
rád, když mu na písemně vznesenou interpleaci, bude vždy odpovězeno písemně.
V rámci tohoto bodu vystoupila občanka z řad veřejnosti, paní
občankou MČ Brno-střed. Proto dal pan starosta o vystoupení paní
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 2 se zdržel
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, která však není
hlasovat.

Paní
vyslovila názor, že jsou přesvědčeni o diskriminaci živnostníků, kteří prodávají
od českých zemědělců a překupují od českých zemědělců výrobky, které chtějí prodávat na
Zelném trhu a Moravském náměstí.
Zastupitel Straka se dotázal Mgr. Flamikové a pana starosty, kdo stanovoval kritéria pro výběr
žadatelů po přijetí přihlášek a proč byly stanoveny tyto kritéria.
V rámci tohoto bodu vystoupila občanka z řad veřejnosti, paní
, která však není
občankou MČ Brno-střed. Proto dal pan starosta o vystoupení paní
hlasovat.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Paní
se dotázala Mgr. Flamikové, proč byly vyhlašovány podmínky výběru
prodejců až po podání žádostí a čím takové opožděné vyhlášení podmínek pomůže občanům.
Dále sdělila, že jako zástupci trhů požadují, aby proběhlo další nové transparentní losování s
tím, že by nebyli rozdělováni do skupin, protože skupiny nejsou transparentní.
Mgr. Flamiková na dotazy odpověděla.
Zastupitel Říha se dotázal 2. místostarosty, zda mu odpoví na jeho výše vznesený dotaz. - 2.
místostarosta Švachula krátce odpověděl a sdělil, že na jeho dotaz bude odpovězeno písemně.
Zároveň 2. místostarosta krátce odpověděl na dotaz zastupitele Řepy, týkající se zastávky na
Obilním trhu.
Zastupitel Otradovec se v rámci Zelného trhu a prodejců dotázal, kolik městská část do
současné chvíle již do tohoto investovala.
V rámci bodu vystoupila občanka z řad veřejnosti, paní
, která citovala slova Mgr.
Flamikové a to, že cílem není dostat na trhy všechny, ale jen ty nejlepší. Dotazuje se proto
Mgr. Flamikové, s kolika lidmi se setkala a kolik lidí z toho trhu zná osobně a na základě
čeho předpokládá, že lidé, které tam vybrali jsou nejlepší.
Zastupitel Straka navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015
ukládá
RMČ BS bezodkladně zrušit výběrové řízení na přidělení prodejních míst na Zelném trhu a
Moravském náměstí pro rok 2015,
ukládá
RMČ BS bezodkladně opakovat výběrové řízení na přidělení prodejních míst na Zelném trhu
a Moravském náměstí pro rok 2015 novým vyhlášením včetně pravidel.
Hlasování: 16 pro, 14 proti, 8 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Flamiková poděkovala za to, že toto usnesení nebylo přijato, protože pokud by bylo
přijato, znamenalo by to, že zhruba do půlky července by na Zelném trhu nemohl nikdo
prodávat.
Dále Mgr. Flamiková odpověděla na dotazy paní
.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na 2. místostarostu Švachulu, popřípadě na RMČ
BS: Jde mi o dům č.p. 250 na Zelném trhu, dozvěděl jsem se, že byla dána výpověď panu
s jeho projektem. Zajímalo by mě, z jakého důvodu a jakým mechanismem
dostal pan
výpověď?
Zastupitel Straka reagoval na slova Mgr. Flamikové, která pronesla k nepřijetí jím
navrhovaného usnesení.
Zastupitel Otradovec upřesnil svůj výše uvedený dotaz. Jedná se mu o věci, jako je příprava
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stánků a příprava toho, kde budou prodejci prodávat. Sdělil, že zaslechl něco o deštníčcích a
tak podobných věcech, které se financují z rozpočtu MČ BS. Prosí o odůvodnění, kolik to
tedy již bylo a zda tyto finance byly správně vynaloženy.
Zastupitel Hráček se vyjádřil též k problematice prodejců na Zelném trhu. Vyslovil názor, že
koalice neustále hlásá transparentnost a otevřenosti, avšak ani on ani občané, kteří tu dnes
jsou, nemají pocit, že je toto reálným stavem. Dotazuje se Mgr. Flamikové, podle čeho chce
posuzovat, aby na Zelném trhu byli jen ti nejlepší trhovci z nejlepších.
Vystoupila občanka z řad veřejnosti, která sdělila, že jednáním Mgr. Flamikové je zklamaná a
že tato situace je pro ni likvidační.
2. míststarosta Švachula odpověděl na dotaz zastupitele Zechmeistera, ohledně odstoupení od
smlouvy s panem
.
Mgr. Flamiková odpověděla na dotazy k ní vznesené.
Zastupitel Straka vznesl dotaz na pana starostu, jakým způsobem jsou vybírány společnosti,
které jsou osloveny k účasti na výběrovém řízení, či na účasti k realizaci stavebních zakázek
týkajících se opravy bytového fondu ve správě MČ BS? Kolik společností je v seznamu
oslovovaných společností? Jaká je statistika oslovených společností s vítězných společností
od 19.11.2014? – pan starosta odpověděl, že zastupitel Straka nemá pravdu a dále sdělil, že,
co se týká výběru firmy v rámci komise, tak si neuvědomuje, že by vybrali byť jen jedinou
firmu, která by měla realizovat zakázku nebo určit nějaký okruh nebo adresář, ze kterého by
se mělo vybírat. Sdělil, že nemá ponětí, že by komise do procesu výběru nějak zasahovala,
komise bývá seznamována s výsledky výběrového řízení, které probíhá dle příslušných
směrnic již dlouhé období a co se týká výběru, tak to je dotaz spíš na vedoucího odboru.
Krátce odpověděl i 2. místostarosta Švachula. Pan starosta nakonec sdělil, že na tento dotaz
bude odpovězeno písemně.
Zastupitel Zechmeister poděkoval 2. místostarostovi za odpověď na jeho dotaz a jen pro
doplnění se dotazuje, zda ta platná nájemní smlouva byla ukončena dohodou s nájemcem. - 2.
místostarosta spolu s panem starostou odpověděli.
Zastupitel Šťástka se vyjádřil k odstoupení smlouvy s panem
a dotazuje se, zda
úřad, respektive samospráva má k dispozici jakýkoliv právní rozbor, právní stanovisko,
analýzu, které se vyjadřuje k možnosti odstoupení radnice od těchto dvou smluv, které byly
uzavřeny a schváleny předchozím zastupitelstvem a radou. A pokud taková analýza, včetně
doporučení a závěrů existuje, prosí o její předložení.
Mgr. Flamiková se vyjádřila k podnětu občanů z řad veřejnosti, kteří upozornili na konkrétní
pochybení úřadu při přidělování míst, a to přidělení místa panu
na Zelném trhu, i
když si dotyčný žádal o místo na Moravském náměstí. K tomuto proběhla diskuze mezi
občany z řad veřejnosti a Mgr. Flamikovou, do které se zapojil i zastupitel Toman. Mgr.
Flamiková slíbila, že tento podnět bude prověřen.
Zastupitel Straka se vyjádřil k odměnám a to konkrétně k měsíčním mzdovým nákladům pana
starosty.
2. místostarosta Švachula odpověděl zastupiteli Šťástkovi, že v součinnosti s právním
odborem mu bude odpovězeno na jeho dotaz písemně.
Zastupitel Otradovec sdělil, že dle notářského zápisu, jako účastníci při losování míst kromě
vypsaných členů, úředníků a Mgr. Flamikové, byli také zástupci prodejců. Dotazuje se, kdo
tito zástupci prodejců přesně byli a zda tito dotyční dostali přidělené místo.
Zastupitel Říha se dotázal hostů, občanů z řad veřejnosti, zda je pro ně toto rozhodnutí
likvidační.
Mgr. Flamiková odpověděla na dotaz zastupitele Otradovce.
Občanka z řad veřejnosti odpověděla na dotaz zastupitele Říhy, že ano, toto rozhodnutí je pro
ně likvidační, jelikož je to jejich jediná obživa.
Zastupitel Dvořák se vyjádřil k probíhající diskuzi a k problematice přidělení míst a trhovců
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vůbec. Zastal se Mgr. Flamikové, která se trhovcům a přidělování míst plně věnovala, jednala
o tom i se samotnými žadateli a na dnešním zasedání odpovídala na všechny možné otázky,
které k ní byly na toto téma vzneseny. Pokud si nebyla něčím jistá, slíbila prověření podnětu.
Zastupitel Otradovec poprosil, aby případné připomínky a stížnosti, jakož i různé děkovné
dopisy, které byly doručeny, byly brány na zřetel a bylo váženo postavení zastupitelstva.
Zastupitel Straka se vyjádřil ke slovům zastupitele Dvořáka.
Mgr. Flamiková vyslovila názor, že podle ní byl výběr a přidělní míst transparentní.
Zastupitel Zechmeister upozornil na mimořádný sportovní úspěch oddílu 1. CK Brno, kdy se
stal mistrem republiky hráčů nad 50 let. Pogratuloval jim a sdělil, že toto zde zmiňuje z toho
důvodu, že rada na 1. nebo 2. zastupitelstvu jim zařízla jednu jejich dráhu. A přesto, že jim
někteří nepřejí, brňáci slaví úspěchy a reprezentují dobře jméno a slávu města Brna, i přesto,
jaké podmínky jim koalice nastavila.
V rámci tohoto bodu vystoupila občanka z řad veřejnosti, paní
občankou MČ BS, dal pan starosta o vystoupení paní
hlasovat.
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 9 se zdržel
Návrh neprošel.

. Jelikož není

Zastupitel Šťástka poděkoval panu tajemníkovi za jeho odpověď na dotaz z minulého
zasedání zastupitelstva, který se týkal dotazu, zda paní
dluží MČ BS nějaké peníze.
Poděkoval za odpověď i za obsah toho sdělení, že výše dluhu je 840.000,- Kč a že prostor,
který je dlouhodobě tím soudním sporem zablokován, je stále k nepronajnutí a tudíž prázdný
na Starobrněnské ulici.
K bodu 28 – Dispozice s majetkem /15/122/ - Předkupní právo, svěření p.č. 780, 782-785,
787-789, 791-799, 802, 803-807, 809-811, 813, 814, 817, 818, 821-825, 827,
829, 831-833, 835-844, 845/1,2; 846/3, 847, 849, 850-852, 854-863, 864/1,
864/2, 865, 866/1, 866/2, 867-870, 871/1,2; 872/1,2; 874/45, 1043, 1044,
k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.24. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 780, 782-785, 787789, 791-799, 802, 803-807, 809-811, 813, 814, 817, 818, 821-825, 827,
829, 831-833, 835-844, 845/1,2; 846/3, 847, 849, 850-852, 854-863, 864/1,
864/2, 865, 866/1, 866/2, 867-870, 871/1,2; 872/1,2; 874/45, 1043, 1044,
k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s projednáním pouze konkrétně specifikované nabídky využití předkupního práva,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (objektu k bydlení) na pozemku
p.č. 802 o vým. 118 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
ze dne
13.4.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
do majetku města.
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Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 – Dispozice s majetkem /15/127/ - Předkupní právo, svěření p.č. 879, 880-882,
884, 886-889, 891-916, 918-921, 1017-1019, 1021, 1023, 1024/1, 1025, 1026,
1027/1, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 305.25. Dispozice s majetkem - Předkupní právo, svěření p.č. 879, 880-882, 884,
886-889, 891-916, 918-921, 1017-1019, 1021, 1023, 1024/1, 1025, 1026,
1027/1, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 5. zasedání, konaném dne 13.5.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
souhlasí
s projednáním pouze konkrétně specifikované nabídky využití předkupního práva,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovitých věcí (objektů k bydlení)
umístěných na pozemcích p.č. 919 o vým. 45 m2 a p.č. 920 o vým. 133 m2, k.ú.
Štýřice, dle nabídky pana
ze dne 20.4.2015 z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a)
Statutu města Brna do majetku města.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 30 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 21 .05 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS

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