Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 18.02.2015 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 41
celkem: 42
Omluven: JUDr. Bradáč, Bc. Sázavský, M. Vaníček
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 41 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 2. zasedání ZMČ BS P. Kalousek, JUDr. Bradáč a potvrdili
správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: P. Kalousek, M. Landa
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 4 zdržel se
Slib členů ZMČ BS
Rezignací člena Zastupitelstva MČ BS pana Ing. Daniela Tkáče, podanou dne
28.01.2015, došlo k zániku jeho mandátu za volební stranu SZ. Za tohoto člena jako
náhradník nastoupil jako člen zastupitelstva Mgr. Zdeněk Ručka; jeho členství
v zastupitelstvu bylo osvědčeno Radou MČ Brno-střed, usnesením č. 111.33.
Rezignací člena Zastupitelstva MČ BS pana RNDr. Jana Hollana, Ph.D., podanou dne
10.02.2015, došlo k zániku jeho mandátu za politické hnutí Žít Brno. Za tohoto člena
jako náhradník nastoupil jako člen zastupitelstva Bc. Michal Doležel; jeho členství
v zastupitelstvu bylo osvědčeno Radou MČ Brno-střed usnesením č. 111.33.
Pan starosta upozornil, že složení slibu s výhradou nebo nesložení slibu znamená
ztrátu mandátu.
Mgr. Zdeněk Ručka a Bc. Michal Doležel složili na dnešním zasedání ZMČ BS slib
před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji" a podpisem potvrdili jeho složení.
Z rukou starosty MČ Brno-střed Martina Landy převzali osvědčení o členství
v zastupitelstvu a průkaz člena ZMČ BS, který po opatření fotografií předají panu
starostovi k podpisu.
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Pan starosta zmínil, že byly vznesené námitky proti zápisu z 1. ustavujícího ZMČ BS, které
vznesl Mgr. Šťástka a proti zápisu z 2. ZMČ BS, které vznesl JUDr. Závodský. O těchto
námitkách by mělo být rozhodnuto.
JUDr. Závodský žádá, aby se ke vzneseným námitkám hlasovalo zvlášť.
V diskuzi pak vystoupil Mgr. Šťástka, S. Bartík a Mgr. Plechlová.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu JUDr. Závodského o odděleném hlasování.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 zdržel se
JUDr. Závodský na to reagoval, že byl jeho návrh asi špatně pochopen. Myslel to tak, že
vznesl celkem 2 námitky proti zápisu a žádá, aby bylo hlasováno o každé jeho námitce zvlášť.
Pan starosta dal tedy o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 7 zdržel se
Návrh nebyl přijat.
Usnesení 303.01. Námitky členů ZMČ BS proti zápisu ze zasedání ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
námitky Mgr. Libora Šťástky proti zápisu z 1. zasedání ZMČ BS konaného dne
19.11.2014 dle přílohy č. 1,
bere na vědomí
způsob vyřízení námitek Mgr. Libora Šťástky proti zápisu z 1. zasedání ZMČ BS
konaného dne 19.11.2014, tj. zapracování do zápisu z 1. zasedání ZMČ BS konaného
dne 19.11.2014.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 4 zdržel se
Usnesení 303.02. Námitky členů ZMČ BS proti zápisu ze zasedání ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
námitky JUDr. Michala Závodského proti zápisu z 2. zasedání ZMČ BS konaného dne
10.12.2014 dle přílohy č. 2,
nevyhovuje
námitkám JUDr. Michala Závodského proti zápisu z 2. zasedání ZMČ BS konaného
dne 10.12.2014.
Hlasování: 18 pro, 3 proti, 13 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
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K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
M.Landa
- Volba ověřovatelů zápisu
M.Landa
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
M.Landa
2. Projednání a schválení programu
M.Landa
3. Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3,
k.ú. Zábrdovice (Bratislavská)
RMČ BS
4. Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá
(Cyrilská)
RMČ BS
5. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS
6. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS
7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
RMČ BS
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 17)
RMČ BS
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
RMČ BS
10. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
RMČ BS
11. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
RMČ BS
12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka č. 110/1,
č. 110/3 a č. 110/7)
RMČ BS
13. Prodej obecních vymezených jednotek - stanovení ceny (Solniční 8
jednotka č. 145/20, č. 145/21,č. 145/22 a č. 145/23
RMČ BS
14. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
RMČ BS
15. Žádost o odpuštění poplatků z prodlení - pan Andreas Mylonas
RMČ BS
16. Žádost o prominutí pohledávky - Grohova 39, Brno
RMČ BS
17. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
RMČ BS
18. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
RMČ BS
19. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21,625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS
20. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné bydlení
sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
RMČ BS
21. Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
RMČ BS
22. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
23. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
24. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
25. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
26. Závěr
Pan starosta dal návrh na zařazení bodů:
- “Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS“ jako bod 3 s tím, že ostatní body se
posouvají.
- “Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů
ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných
předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS“ jako bod 4 s tím, že ostatní
body se posouvají.
- “Volba člena Finančního výboru ZMČ BS“ jako bod 5 s tím, že ostatní body se
posouvají.
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Mgr. Šťástka dal návrh na úpravu programu a to:
Předřazení bodu 21 a zařazení tohoto bodu jako bod 3 dnešního programu a zároveň dal návrh
na zařazení bodů:
- “Poskytnutí informací o aktuální situaci na Úřadu MČ Brno-střed, práci komisí
RMČ Brno-střed a výborů ZMČ Brno-střed a činnosti uvolněných členů ZMČ
Brno-střed“ jako bod 4 s tím, že ostatní body se posouvají.
- “Dotazy občanů“ jako bod 5 s tím, že ostatní body se posouvají.
- “Návrh na zařazení pravidelného bodu zasedání ZMČ Brno-střed s názvem
„Poskytnutí informací o aktuální situaci na Úřadu MČ Brno-střed, práci komisí
RMČ Brno-střed a výborů ZMČ Brno-střed a činnosti uvolněných členů ZMČ
Brno-střed“ jako bod 6 s tím, že ostatní body se posouvají.
- “Návrh na zařazení pravidelného bodu zaasedání ZMČ Brno-střed s názvem
„Dotazy občanů“ jako bod 7 s tím, že ostatní body posouvají.
Pan starosta dal o návrhu na úpravu a zařazení bodů Mgr. Šťástky hlasovat.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 22 se zdržel
Vzhledem k technickým problémům, dal pan starosta o návrhu Mgr. Šťástky hlasovat znovu.
Mgr. Šťástka na to reagoval, že vzhledem k Jednacímu řádu ZMČ BS by se mělo dát hlasovat
ke každému bodu zvlášť.
Pan starosta dal tedy postupně hlasovat o návrhu Mgr. Šťástky.
Návrh na předřazení bodu 21 a zařazení jako bodu č. 3 dnešního programu.
Hlasování: 15 pro, 5 proti, 21 se zdržel
Návrh neprošel
Návrh na zařazení bodu “Poskytnutí informací o aktuální situaci na Úřadu MČ Brnostřed, práci komisí RMČ Brno-střed a výborů ZMČ Brno-střed a činnosti uvolněných
členů ZMČ Brno-střed“ jako bod 4 s tím, že ostatní body se posouvají.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 23 se zdržel
Návrh neprošel.
Návrh na zařazení bodu “Dotazy občanů“ jako bod 5 s tím, že ostatní body se posouvají.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 21 se zdržel
Návrh neprošel.
Návrh na zařazení bodu “Návrh na zařazení pravidelného bodu zasedání ZMČ Brnostřed s názvem „Poskytnutí informací o aktuální situaci na Úřadu MČ Brno-střed, práci
komisí RMČ Brno-střed a výborů ZMČ Brno-střed a činnosti uvolněných členů ZMČ
Brno-střed“ jako bod 6 s tím, že ostatní body se posouvají.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 20 se zdržel
Návrh neprošel.
Návrh na zařazení bodu “Návrh na zařazení pravidelného bodu zaasedání ZMČ Brnostřed s názvem „Dotazy občanů“ jako bod 7 s tím, že ostatní body posouvají.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 19 se zdržel
Návrh neprošel.
Nyní dal pan starosta hlasovat o jím navržených bodech.
Návrh na zařazení bodu “Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS“ jako bod 3 s tím,
že ostatní body se posouvají.
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Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.
Návrh na zařazení bodu “Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů,
uvolněných členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě
neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS“ jako bod 4 s tím, že
ostatní body se posouvají.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Návrh byl přijat.
Návrh na zařazení bodu “Volba člena Finančního výboru ZMČ BS“ jako bod 5 s tím, že
ostatní body se posouvají.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Návrh byl přijat.
Nový program:
1. Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Rezigance člena Finančního výboru ZMČ BS
4. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů
ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných
předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
5. Volba člena Finančního výboru ZMČ BS
6. Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3,
k.ú. Zábrdovice (Bratislavská)
7. Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá
(Cyrilská)
8. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
9. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
10. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 apar.č. 1596 v k.ú.
Veveří (Dřevařská 31, 33)
11. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 17)
12. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
13. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
15. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka č. 110/1,
č. 110/3 a č. 110/7)
16. Prodej obecních vymezených jednotek - stanovení ceny (Solniční 8
jednotka č. 145/20, č. 145/21,č. 145/22 a č. 145/23
17. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
18. Žádost o odpuštění poplatků z prodlení - pan Andreas Mylonas
19. Žádost o prominutí pohledávky - Grohova 39, Brno
20. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
21. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
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M.Landa
M.Landa
M.Landa
M.Landa
S.Bartík
S.Bartík
S.Bartík
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

22. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21,625 00 Brno, IČ: 26642441
RMČ BS
23. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné bydlení
sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
RMČ BS
24. Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
RMČ BS
25. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing.Bílek
26. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Ing.Straka, Ph.D
27. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
28. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
29. Závěr
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pan starosta oznámil, že občané mají možnost přihlást se do diskuze ke každému bodu.
Mohou se vyjádřit po dobu 3 minut dle Jednacího řádu ZMČ BS.
K bodu 3 – Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, Ing. Straka a S. Bartík.
Usnesení 303.03. Rezignace člena Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
rezignaci Ing. Hany Kašpaříkové na funkci člena Finančního výboru ZMČ BS ke
dni 16.02.2015, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ
BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů,
místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, pan starosta a Mgr. Šťástka.
Ing. Bílek navrhuje za člena volební komise JUDr. Dumbrovskou.
J. Švachula navrhuje za člena volební komise Davida Aleše.
Mgr. Oplatek navrhuje za člena volební komise Mgr. Andera.
Usnesení 303.04. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných
členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě
neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
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schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS, dalších
členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a
členů výborů ZMČ BS, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
volí
volební komisi pro volbu člena Finančního výboru ZMČ BS ve složení:
JUDr. Dumbrovská, D. Aleš, Mgr. Ander.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Volba člena Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval volební komisi ke zvolení svého předsedy. Volební komise za předsedu
zvolila Mgr. Andera, který se ujal volby člena Finančního výboru ZMČ BS.
ZMČ BS na 1. zasedání, konaném dne 19.11.2014, projednalo návrhy na funkci člena
Finančního výboru ZMČ BS:
1. Bc. Michal Doležel
Pan Bc. Michal Doležel kandidaturu přijímá.
2. Jiří Hráček
Pan Jiří Hráček kandidaturu přijímá.
Zastupitel Říha navrhuje, aby se zvýšil počet členů FV o jednoho člena, tudíž aby se dnes
zvolili 2 členové FV ZMČ BS.
Pan starosta dal o návrhu zastupitele Říhy o navýšení počtu členů FV hlasovat.
Hlasování: 11 pro, 12 proti, 11 se zdržel
Návrh nebyl přijat.
Předseda volební komise Mgr. Ander sdělil, že hlasování o navržených kandidátech probíhá
pomocí hlasovacího zařízení a bude probíhat v abecedním pořadí. Dále vyzval navržené
kandidáty k tomu, aby se představili.
1. Bc. Michal Doležel se představil
2. Jiří Hráček se představil
Pan starosta vyzval zastupitele k položení dotazů navrženým kandidátům. Žádný dotaz nebyl
vznesen.
Předseda volební komise Mgr. Ander zastupitele upozornil, že je možné dát hlas pouze
jednomu navrženému kandidátovi a upozornil, že pokud dá někdo hlas více kandidátům, pak
je tato volba neplatná. Následně dal o navržených kandidátech hlasovat.
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Obdržené hlasy:
Pan Bc. Michal Doležel.: 26 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Pan Jiří Hráček: 4 pro, 5 proti, 4 se zdržel
Usnesení 303.05. Volba člena Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
volí
do funkce člena Finančního výboru ZMČ BS v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Bc. Michala Doležela.
K bodu 6 – Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3, k.ú. Zábrdovice
(Bratislavská)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Ander, Mgr. Šťástka, vedoucí majetkového odboru a L. Oulehlová.
Mgr. Ander navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.06. Dispozice s majetkem /14/26/ - Předkupní právo p.č. 776/2,3,
k.ú. Zábrdovice (Bratislavská)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovitých věcí (garáží) na pozemcích p.č.
776/2 o vým. 17 m2 a p.č. 776/3 o vým. 17 m2, k.ú. Zábrdovice, dle nabídky Ing.
Antonína Chmely ze dne 18.12.2014, z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11, odst. 2,
písm. a) Statutu města Brna.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá (Cyrilská)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Ander, JUDr. Závodský a vedoucí majetkového odboru.
Mgr. Ander navrhuje přijmout toto usnesení:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015, projednalo návrh na dispozici s majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí části nemovité věci (garáže) na pozemku p.č. 712/2 o
vým. 38 m2, k.ú. Trnitá, dle nabídky společnosti IMOS Development, uzavřený investiční fond,
a.s. ze dne 18.12.2014, z úrovněmi Brno-střed dle článku 11, odst. 2, písm. a) Statutu města
Brna.
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 5 se zdržel
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Návrh neprošel.
Dále v diskuzi vystoupila JUDr. Dumbrovská, M. Říha, prof. MUDr. Kostřica, Mgr. Šťástka,
S. Bartík, D. Aleš, Mgr. Oplatek, J. Hráček.
Usnesení 303.07. Dispozice s majetkem /15/51/ - Předkupní právo p.č. 712/2, k.ú. Trnitá
(Cyrilská)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015, projednalo návrh na dispozici s
majetkem a
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí části nemovité věci (garáže) na pozemku p.č.
712/2 o vým. 38 m2, k.ú. Trnitá, do majetku města.
Hlasování: 19 pro, 4 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 7 nebylo přijato.
K bodu 8 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.08. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 790/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/9 Ludmile a Igoru Ryšavým
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.391,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 695/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/10 Martině a Vlastimilu
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Mlejnkovým za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 13.541,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
C) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 608/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/14 Rudolfu Elsnerovi za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ
BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 11.846,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
D) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 442/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/25 Zbyňku Stratilovi za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ
BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 8.612,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedené kupní smlouvy dle první části tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
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K bodu 9 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.09. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 968/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/13 Petře a Janu Kinclovým za
kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 18.860,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 802/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/24 Radce a Pavlu Drkulovým
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.625,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS
C) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 587/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, podílovým spoluvlastníkům bytové jednotky č. 871/1 Aleně
Podolské v podílu 587/75958 a Janu Podolskému v podílu 587/75958 za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č.
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323.05. ze dne 21.5.2014 za částku ve výši 11.437,--Kč za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním předmětných pozemků před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedené kupní smlouvy dle první části tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.10. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.
č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 405/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/10 Marii a Josefu Němcovým
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 7.891,-- Kč a podmínek,
uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387010, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat výše uvedenou kupní smlouvu dle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
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K bodu 11 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 17)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil S. Bartík,
Bc. Hollan J. Hráček, Ing. Straka, pan starosta, Mgr. Šťástka, T. Otradovec, Mgr. Oplatek, J.
Zechmeister, prof. MUDr. Kostřica, Mgr. Ander, JUDr. Kerndl, pan starosta, J. Hráček,
JUDr. Vaňková, Mgr. Řepa, M. Říha, občan z řad veřejnosti, pan Polák. JUDr. Dumbrovská,
Ing. arch. Mencl a Mgr. Oplatek.
ZMČ BS na svém 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednám celý program.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Do diskuze se přihlásila paní Zajícová, občanka z řad veřejnosti.
Pan starosta dal hlasovat o vyhlášení 10 minutové přestávky.
Hlasování: 26 pro, 7 proti, 1 se zdržel
Byla vyhlášena 10 minutová přestávka.
Po přestávce proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl, S. Bartík a pan starosta.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.11. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 17)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 26 pro, 15 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 – Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.12. Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 – byt č. 4)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 26 pro, 15 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
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K bodu 13 – Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.13. Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 – byt č. 4)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 26 pro, 15 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 – Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila JUDr.
Vaňková, pan starosta a JUDr. Závodský, vedoucí majetkového odboru.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.14. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 4)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 27 pro, 13 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 – Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 – jednotka č. 110/1, č. 110/3
a č. 110/7)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.15. Prodej obecních vymezených jednotek - (Křenová 23 – jednotka
č. 110/1, č. 110/3 a č. 110/7)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 27 pro, 15 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
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K bodu 16 – Prodej obecních vymezených jednotek – stanovení ceny
(Solniční 8 – jednotka č. 145/20, č. 145/21, č. 145/22 a č. 145/23)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil občan
z řad veřejnosti, pan Polák, JUDr. Kerndl a pan starosta.
S. Bartík navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.16. Prodej obecních vymezených jednotek - stanovení ceny (Solniční 8
– jednotka č. 145/20, č. 145/21, č. 145/22 a č. 145/23)
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
odkládá
bod do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 27 pro, 15 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 – Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.17. Změna zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
změnu zřizovací listiny dle dodatku č. 1 zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8,
příspěvkové organizace v souvislosti s přesunutím stravovací místnosti a cvičné
kuchyňky ze svěřeného majetku Školní jídelny Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkové
organizace a to s účinností dnem jejího schválení ZMČ Brno-střed,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatku č. 1 (dle přílohy) a
ukládá
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže podpis výše uvedeného dokumentu
zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 – Žádost o odpuštění poplatků z prodlení – pan Andreas Mylonas
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila JUDr.
Vaňková, JUDr. Závodský, S. Bartík.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
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Usnesení 303.18. Žádost o odpuštění poplatků z prodlení – pan Andreas Mylonas
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
promíjí
poplatky z prodlení ve výši 60 % z 31 709,- Kč – pan Andreas Mylonas, Záhřebská
2480/43, 616 00 Brno, IČ 65862589 za podmínky zaplacení 19.025,- Kč do
30.6.2015,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed seznámit žadatele se
stanoviskem ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 – Žádost o prominutí pohledávky – Grohova 39, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.19. Žádost o prominutí pohledávky – Grohova 39, Brno
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
prominutí pohledávky - úroků z prodlení v celkové výši 50% tzn. 31.500,- Kč, k bytu
č. 6, Grohova 39, Brno, bývalý uživatel: Racková Pavla (1976), za podmínky úhrady
zbývajících úroků z prodlení ve výši 50% tzn. 31.500,- Kč v termínu do tří měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Termín: ihned

Hlasování: 34 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 – Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Mgr. Šťástka, vedoucí ekonomického odboru.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení 303.20. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
- rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 dle přílohy č. 1,
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-

poskytnutí půjčky ve výši 2 000 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
poskytnutí půjčky ve výši 1 713 000 Kč ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. dle přílohy č. 2
smlouvu o zápůjčce peněz se ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. dle přílohy č. 3,

pověřuje
starostu MČ Brno – střed podpisem smluv o zápůjčce peněz ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.
října 22, p.o. a ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. s vyřazením odst. 4 čl. III, dle
přiložených smluv.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 – Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Šťástka, JUDr. Dumbrovská, J. Zechmeister, Ing. Straka, D. Aleš, prof. MUDr. Kostřica,
JUDr. Kerndl, pan starosta a J. Švachula.
Usnesení 303.21. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 – Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil S. Bartík,
M. Říha, P. Kalousek, J. Hráček, D. Aleš, Mgr. Flamiková.
Zastupitel Říha navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s., Moldavská 21, 625 00
Brno, IČ: 26642441.
Hlasování: 8 pro, 6 proti, 20 se zdržel
Návrh neprošel
Usnesení 303.22. Finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s.,
Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
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schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Brněnský svaz malé kopané, z.s., Moldavská 21, 625
00 Brno, IČ: 26642441 ve výši 10.000,- Kč na podporu celoroční činnosti hráčů malé
kopané z MČ BS a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 23 pro, 6 proti, 5 se zdržel
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 – Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné bydlení
sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.23. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné
bydlení sv. Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno, Chráněné bydlení sv.
Michaela, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 ve výši 25 000,- Kč
na výměnu podlahy v kuchyni – obývacím pokoji rodinného domku, kde bydlí 9 lidí a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 – Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil S. Bartík,
Ing. Straka, Mgr. Šťástka, J. Zechmeister, Bc. Hollan, T. Otradovec, JUDr. Vaňková J.
Hráček, Mgr. Řepa, JUDr. Závodský, D. Aleš.
D. Aleš dal návrh na ukončení debaty a přikročení k hlasování.
Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat s tím, že ti zastupitelé, kteří byli do diskuze ještě
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přihlášeni, budou mít možnost vystoupit.
Hlasování: 14 pro, 11 proti, 12 se zdržel
Návrh neprošel.
Pan starosta znovu otevřel diskuzi, v níž vystoupil Mgr. Oplatek, JUDr. Vaňková, JUDr.
Kerndl, Mgr. Ručka, J. Hráček, Ing. Straka a S. Bartík,.
J. Hráček navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
revokuje
usnesení č. 302.10. z 2. zasedání ZMČ BS konaného dne 10.12.2014, které znělo:
„ZMČ BS projednalo předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které
jsou přílohou č. 1,
schvaluje předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které jsou
přílohou č. 1.“
v části bodu 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS tvořících přílohu č. 1
usnesení, a to:
- 6. odrážka shora – revokace textu: „předseda Komise pro strategické plánování a IPRM –
50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – předsedy komise rady“
- 7. odrážka shora – revokace textu: „člen RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní
menšiny – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – člena rady“
V ostatním zůstává usnesení beze změny. Nové znění Zásad pro odměňování neuvolněných
členů ZMČ BS tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování: 3 pro, 1 proti, 24 se zdržel
Návrh neprošel
J. Zechmeister navrhuje toto usnesení:
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
revokuje
nezákonné usnesení č. 302.10. z 2. zasedání ZMČ BS konaného dne 10.12.2014, které znělo:
„ZMČ BS projednalo předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které
jsou přílohou č. 1,
schvaluje předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které jsou
přílohou č. 1.“
v části bodu 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS tvořících přílohu č. 1
usnesení, a to:
- 3. odrážka shora – revokace textu: „nebo předseda redakční rady“
- 4. odrážka shora – revokace textu: „nebo člen redakční rady“
- 6. odrážka shora – revokace textu: „předseda Komise pro strategické plánování a IPRM –
50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – předsedy komise rady“
- 7. odrážka shora – revokace textu: „člen RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a národnostní
menšiny – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – člena rady“
V ostatním zůstává usnesení beze změny. Nové znění Zásad pro odměňování neuvolněných
členů ZMČ BS tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování: 14 pro, 6 proti, 18 se zdržel
Návrh neprošel
Usnesení 303.24. Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
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revokuje
usnesení č. 302.10. z 2. zasedání ZMČ BS konaného dne 10.12.2014, které znělo:
„ZMČ BS projednalo předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ
BS, které jsou přílohou č. 1,
schvaluje předložené Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které
jsou přílohou č. 1.“
v části bodu 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS tvořících přílohu
č. 1 usnesení, a to:
-

3. odrážka shora – revokace textu: „nebo předseda redakční rady“
4. odrážka shora – revokace textu: „nebo člen redakční rady“
6. odrážka shora – revokace textu: „předseda Komise pro strategické plánování a
IPRM – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – předsedy komise
rady“
7. odrážka shora – revokace textu: „člen RMČ BS pro věci sociální, zdravotní a
národnostní menšiny – 50 % zákonné odměny uvolněného člena ZMČ BS – člena
rady“
V ostatním zůstává usnesení beze změny. Nové znění Zásad pro odměňování
neuvolněných členů ZMČ BS tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 – Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Bílek,
Mgr. Šťástka.
Usnesení 303.25. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
Přehled činnosti Finančního výboru ZMČ BS s tím, že Zpráva o činnosti Finančního
výboru ZMČ BS bude předložena na následujícím zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing.
Straka, pan starosta, D. Aleš, JUDr. Závodský,. Mgr. Ander, J. Zechmeister, JUDr. Kerndl,
JUDr. Dumbrovská, M. Říha, Ing. Bílek, vedoucí bytového odboru a paní Rektorová, občanka
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z řad veřejnosti a MUDr. Weinberger.
Usnesení 303.26. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 3. zasedání
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 19 pro, 3 proti, 7 se zdržel
Usnesení k bodu 26 nebylo přijato.
K bodu 27 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 303.27. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 3. zasedání, konaném dne 18.2.2015,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 – Dotazy, podněty a připomínky
Pan starosta informoval, že v rámci tohoto bodu byl na vyžádání JUDr. Kerndla na minulém
zasedání ZMČ BS, předložen bod – Informace – prodej obecních vymezených jednotek
(Solniční 8). Následně pak pan starosta dal slovo přihlášeným do diskuze.
V rámci tohoto bodu vystoupil Mgr. Hanák, bývalý zaměstnanec ÚMČ BS, který se vyjádřil
ke zrušení a způsobu zrušení infocentra a personální politice ÚMČ BS. – Pan starosta
odpověděl.
Ing. Straka vyjádřil nespokojenost s personální politikou ÚMČ BS. – Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci – požaduje poskytnutí analýzy ekonomické
náročnosti provozu infocentra.
Mgr. Šťástka se vyjádřil k personální politice a situaci na ÚMČ BS, též se vyjádřil k uzavření
infocentra. K předloženému bodu Informace – prodej obecních vymezených jednotek
(Solniční 8) Mgr. Šťástka za klub ODS prosí o zaprotokolování: Dle sdělení odboru
majetkového ÚMČ BS, obdrželi nabídku na odkoupení bytové jednotky v domě Solniční 8
všichni nájemníci v domě, vyjma nájemců půdních vestaveb. Skutečnost, že projednávání
bytových jednotek bylo zahájeno již v roce 2012 a to na základě žádosti nájemníků v domě.
Záměr prodeje bytových jednotek v domě Solniční 8 byl projednán v komisích RMČ BS,
RMČ BS, ZMČ BS, ZMB a samotný prodej bytových jednotek a vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy Solniční 8 bylo následně projednáno v komisích RMČ BS, RMČ BS a
schváleno ZMČ BS. Dále vznáší interpelaci na RMČ BS, ale zároveň i na 3. místostarostku
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Mgr. Flamikovou: Požaduji informaci, zda již byl z úrovně současného vedení ÚMČ BS,
případně příslušného uvolněného člena ZMČ BS, vydán zákaz používání herbicidu s
označením Roundup firmám provádějícím úklid a údržbu čistoty na území MČ BS? Pokud
ano, prosím o informaci na základě jaké odborné analýzy, či studie se tak stalo. A pokud ne,
tak žádám o sdělení, kdy se tak stane a na základě jakých podkladů studií, či analýz?
Mgr. Šťástka vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Žádám o
informaci, zda jsou využívány na jednotlivých ZŠ zřizovaných MČ BS dotační příležitosti,
tedy čerpány finanční prostředky z programu Evropské unie, či jiných fondů a grantů? Pokud
ano, tak v jakém rozsahu a jakými školami a zároveň prosím o informaci, zda jsou vytvořeny
takové mechanismy, aby se zabránilo plýtvání těmito prostředky v případě nutnosti jejich
navrácení v budoucnu pro případná porušení dotačních podmínek?
Mgr. Šťástka vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Žádám o sdělení o
aktuální stav, který se týká vybudování druhé tělocvičny neboli gymnatického sálu při ZŠ
Bakalovo nábřeží v Brně. Žádám o sdělení, jaké konkrétní kroky v této konkrétní věci byly od
7.1.2015 učiněny, či jaká jednání se v této zálěžitosti konala a pokud se nekonalo nic, tak
žádám o informaci, jaké kroky do budoucna budou ze strany současného vedení, či
příslušných uvolněných členů ZMČ BS realizovány a v jakém časovém termínu? Dále žádám
o sdělení, zda stejně jako předseda Finančního výboru ZMČ BS Ing. Bohumil Bílek, zastáváte
názor, že tato investiční akce není prioritou ÚMČ BS a nebude proto z úrovně MČ BS
realizována?
Dále Mgr. Šťástka žádá RMČ BS a ÚMČ BS za všechny opoziční kluby v tomto
zastupitelstvu, jako předsedové zastupitelských klubů ODS, ČSSD, TOP09 a KSČM v
zastupitelstvu MČ BS žádáme o pravidelné poskytování programu a materiálů k projednání
RMČ BS, konaných ve volebním období 2014 – 2018. Program a materiály ke konání každé
rady žádáme poskytnout v termínu stanoveném pro předkládání materiálu členům RMČ BS a
to do schránky předsedům zastupitelských klubů za opoziční strany ZMČ BS.
Dále Mgr. Šťástka navrhuje panu starostovi a celé RMČ BS, aby zvážili změnu konání
zasedání ZMČ BS a to vzhledem k tomu, jak probíhají zasedání ZMČ BS. Uvádí, že není
vhodné, aby se zasedání táhla do nočních hodin a není vhodné, aby úředníci a občané z řad
veřejnosti tu do nočních hodin seděli. Mgr. Šťástka navrhuje, aby zasedání ZMČ BS začínala
zhruba kolem 13:00 hodin.
Dále Mgr. Šťástka vyzývá předsedy komisí RMČ BS, aby stanovili harmonogram zasedání,
zvlášť zmiňuje KSBD, jelikož se komise pokaždé koná jiný den a v jiném čase, tak aby bylo
možno se podle toho zařídit.
Mgr. Řepa se vyjádřil k personální politice ÚMČ BS a dále vznáší interpelaci na RMČ BS:
V médiích i z úst některých koaličních představitelů se v poslední době objevily zprávy o
tom, že je radnice personálně poddimenzovaná a že v některých oblastech úřednický aparát
časově nestíhá. Žádám informaci, zda máte v současnosti nějakou ucelenou koncepci či
alespoň představu, jak s tímto problémem budete do budoucna nakládat? V návaznosti na
probíhající výběrové řízení na pozici tajemníka MČ Brno-střed žádám o informaci, kdy má
být tato klíčová pozice pro chod úřadu obsazena a jaké mají být první prioritní úkoly nového
pana tajemníka ve funkci?
Zastupitel Otradovec se dotazuje, jakým způsobem došlo k ukončení infocentra? A dále prosí
o zjištění, jak se dostal email Mgr. Hanáka na facebookové stránky politického hnutí Žít
Brno? – Pan starosta odpověděl.
Zastupitel Říha vznáší interpelaci na Ing.arch. Petra Bořeckého, uvolněného člena ZMČ BS
pro oblast územního rozvoje a plánování a to: Žádám o sdělení, zda v domě na ulici Údolní 13
v Brně a na ulici Křídlovická 5 v Brně nedochází k porušování právních předpisů v rámci
stavebního zákona, případně nejsou vedena řízení příslušným odborem ve věci odstranění
nepovolené stavby, či dodatečného povolení takové stavby. Zároveň prosím o Váš osobní
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názor na problematiku dodatečného povolování nelegálních staveb na území MČ Brno-střed,
zda lze těmto problémům předcházet a jaké by podle Vašeho názoru měl ÚMČ Brno-střed,
respektive samosprávné orgány MČ Brno-střed, zaujmout ve věci řešení nelegální výstavby,
či žádosti o dodatečná povolení nelegálních staveb, principiální stanovisko.
Dále zastupitel Říha vznaší interpelaci na RMČ BS na Mgr. Jasnu Flamikovou: Žádám o
informaci, zda MČ BS již obdržela materiál Záměr realizačního projektu ke strategii
parkování ve městě Brně, na který odkazujete ve své odpovědi na dotaz položený v souladu s
§ 82 zákona o obcích na ZMČ BS 10.12.2014. Pokud ano, žádám o její poskytnutí. Zároveň
žádám o sdělení, zda byly z vaší strany vzneseny jakékoliv připomínky k tomuto materiálu,
případně ke strategii parkování jako takové. Pokud ano, prosím o jejich zaslání a také žádám o
sdělení, zda jste se již nad tímto materiálem pracovně setkali a diskutovali nad jeho podobou.
Pokud ano, s jakým výsledkem a pokud ne, kdy takovou diskuzi plánujete?
Zastupitel Hráček vznáší interpelaci na RMČ BS: Zastupitelstvo MČ Brno-střed a Rada MČ
Brno-střed v průběhu minulého roku projednali a schválili vznik kryté městské tržnice
v budově bývalého Domu potravin, Zelný trh 14-16 včetně smluvních vztahů, směřujících
k využití přízemí, prvního a druhého nadzemního podlaží zmíněné budovy. Žádám o sdělení,
jaké kroky jsou nyní současným vedením městské části uskutečňovány za účelem naplnění
výše uvedeného záměru a uzavřených smluvních vztahů. A zároveň za účelem předcházení
vzniku možných škod či soudních sporů. Žádám o informaci, jaké konkrétní opatření či
jednání byly přijaty či vedeny od 7. ledna 2015 v této věci, s jakým výsledkem a pokud ne,
zda jsou taková opatření či jednání plánována a kdy budou vedením městské části
realizována.
Dále zastupitel Hráček vznáší interpelaci na JUDr. Dumbrovskou: Žádám o sdělení, zda se
současné vedení městské části zabývalo připraveným projektem vzniku nové „kontejnerové“
mateřské školy při ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně. Pokud ano, jaké konkrétní kroky v této věci
od 7. ledna 2015 učinilo, či jaká jednání se v této záležitosti konala. Pokud ne, žádám o
informaci, jaké kroky budou ze strany současného vedení či příslušných uvolněných členů
Zastupitelstva MČ Brno-střed realizovány a v jakém časovém termínu. Zároveň žádám o
stanovisko, zda tento záměr má ze strany současného vedení městské části či příslušných
uvolněných členů ZMČ BS podporu a jak tuto případnou podporu hodlá vedení MČ Brnostřed v budoucnu naplnit. Dále prosím o vysvětlení Vašeho konstatování v odpovědi na dotaz,
podaný dle § 82 zákona o obcích na Zastupitelstvu městské části Brno-střed 10.12.2014, že „v
rozpočtu na rok 2015 není dostatek finančních prostředků na realizaci výše uvedené akce“.
Žádám o sdělení, zda jste se jako 1. místostarostka již seznámila s projektovou dokumentací
na výstavbu předmětné školky, jakož i s předpokládanými náklady na realizaci této akce a
také s podobou příslušné části schváleného rozpočtu městské části Brno-střed pro rok 2015.
Dále prosím o informaci, zda z titulu své funkce můžete garantovat naplnění záměru městské
části Brno-střed z let 2013 a 2014, tedy že k 1.9.2015 budou mateřské školy disponovat
minimálně sto novými místy, respektive kapacitami, pro přijatí dětí včetně těch tříletých.
Dále se zastupitel Hráček dotazuje RMČ BS a JUDr. Dumbrovské: Jak to v současné době
vypadá, co se týká zápisu do základních škol, jestli jsou kapacity naplněny a jestli hrozí, že
nebude vyhověno všem žádostem?
Pan starosta se v krátkosti vyjádřil k dotazu zastupitele Hráčka, týkající se tržnice na Zelném
trhu.
JUDr. Vaňková konstatovala, že byť S. Bartík již opustil zasedání ZMČ BS, tak přesto na něj
vznáší interpelace a žádá, aby na ně bylo písemně odpovězeno:
1) Žádám o sdělení, kolik bylo RMČ BS v tomto volebním období učiněno změn
organizačního řádu? Co konkrétně bylo předmětem těchto změn, jakož i podrobné
zdůvodnění těchto změn.
2) Žádám o informaci, zda jsou v období od 20.11.2014 řádně uplatňovány nároky

23

Statutárního města Brna, MČ Brno-střed za třetími osobami v souvislosti s pronájmem
bytů a nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed?
3) Žádám o sdělení stanoviska k problematice prodeje bytových domů, která se dotýká i
domů svěřených MČ BS, respektive k návrhům na uplatnění rektroaktivního přístupu
v rámci uvažované novelizace Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z
vlastnictví města, ve vztahu k majetkové dispozici s domy, jejichž prodej byl již
samosprávnými orgány městské části a města Brna odsouhlasen a schválen a to v řadě
případů i včetně podmínek takového prodeje a nájemníkům těchto domů již byla
učiněna relevantní nabídka na odkoupení domu ze strany města. Žádám, jak o
odpověď ve vztahu k prodeji domu jako celku, tak ve vztahu k doprodeji bytových
jednotek úrovně městské části. Žádám o sdělení, jaké stanovisko přijala MČ BS k této
problematice a to i s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
Zastupitel Toman vznáší interpleaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Reaguji na
odpověď mé interpelace, položené na 2. zasedání ZMČ BS dne 10.12.2014. V ní odpovídáte
na můj dotaz na volný počet bytů číslem 503. Tento počet je platný k 15.12.2014. Žádám o
informaci, kolik bytů z toho počtu je možné okamžitě přidělit Radou MČ BS a kolik nikoliv.
Zároveň žádám o stručné rozdělení do skupin podle stavu, tedy neobyvatelné, určené k opravě
vlastním nákladem, určené IPRM, realizací sociální či imigrační politiky atd. Všechny byty,
které má MČ BS v pronájmu nejsou ve stavu umožňujícím okamžitému přidělení
nájemníkovi, což je potřeba zohlednit.
Dále zastupitel Toman vznáší interpelaci na 1. místostarostku JUDr. Dumbrovskou: Žádám o
sdělení počtu bytů ve správě MČ BS, které byly současnou RMČ BS přiděleny nájemníkům
od svého 1. zasedání.
JUDr. Kerndl vznáší interpleaci na pana starostu, potažmo celou RMČ BS: Kdy se konečně
dočkáme jmenovitého hlasování v rámci RMČ BS?
Dále JUDr. Kerndl vznáší interpleaci na S. Bartíka: Žádám o sdělení, jaké konkrétní kroky
jste jako zvolený odborník do funkce uvolněného zastupitele pro legislativu, právo,
otevřenost, transparentnost a boj proti korupci MČ BS a garant dodržování zákonitosti radnice
MČ BS, respektive ÚMČ BS a samosprávnými orgány MČ BS, vyvodil a vyvodíte z
opakovaného porušování zákonu ČR na zasedání ZMČ BS ve volebním období 2014 – 2018?
Ing. arch. Mencl vznáší interpelaci na 3. místostarostku Mgr. Flamikovu: Žádám o informaci,
jaká je aktuální situace v záležitosti zavedení parkovacích zón na území MČ BS. Zda již byla
ze strany MČ BS, či příslušného uvolněného člena ZMČ BS pro oblast dopravy, přijata dílčí
opatření, vedena konkrétní jednání za účelem zavedení parkovacích zón v roce 2015. Zda byla
podoba rezidentního parkování již projednána v podrobné diskuzi s občany. Pokud ano, s
jakým výsledkem? Pokud ne, kdy se takové podrobné projednání s občany plánuje a kde?
Dále žádám o informaci, kdy konkrétně v letošním roce k zavedení parkovacích zón dojde a v
jakých lokalitách a za jakých finančních podmínek pro místní obyvatele? Jakou výši
zpoplatnění za rezidenční kartu budete vy a RMČ BS navrhovat?
Ing.arch. Mencl dále vznáší interpelaci na Bc. Hollana: V průběhu podzimu došlo ke zrušení
přechodu pro chodce na ulici Údolní v Brně. Proti tomuto rozhodnutí se postavila veřejnost a
proběhl i mítink na místě samém za jeho obnovení. Žádám o sdělení, jaké kroky byly z vaší
úrovně od 20.11.2014 učiněny za účelem obnovení přechodu na původním místě, popřípadě,
jaké kroky učiněny budou a kdy? Zároveň žádám o informaci, kdy dojde k obnovení tohoto
přechodu?
Ing. Kotěra vznáší interpelaci na Ing. Bílka: Žádám o sdělení, zda se současné vedení MČ BS
již zabývalo připraveným projektem vybudování gymnastického sálu při ZŠ Bakalovo nábřeží
v Brně. Pokud ano, jaké konkrétní kroky v této věci od 7.1.2015 učinilo, či jaká jednání se v
této záležitosti konala? Pokud ne, žádám o informaci, jaké kroky budou ze strany současného
vedení, či příslušných uvolněných členů ZMČ BS realizovány a v jakém časovém termínu?
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Zároveň žádám o stanovisko, zda tento záměr má ze strany současného vedení MČ BS, či
příslušných uvolněných členů ZMČ BS podporu a jak tuto případou podporu hodlá vedení
MČ BS v budocnu naplnit? Dále žádám o sdělení, zda Vy osobně zastáváte názor, že je tato
investiční akce prioritou MČ BS a měla by být z úrovně MČ BS realizována?
Zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na pana starostu – Prosí o souhrn podnikajících
kroků, kdy plánují zařídit, aby bylo v zápisech z RMČ BS uváděno jmenovité hlasování k
jednotlivým bodům.
Dále zastupitel Zechmeister vznáší interpelaci na JUDr. Dumbrovskou: Prosí, o vysvětlení,
jak v reálu probíhá alokace žáků do školek. A neuvažujete o krocích ke zplešení v tomto
směru? Např. když se žáci nedostanou do MŠ v atraktivnější lokalitě, nabídnout jim MŠ v
méně atraktivnější lokalitě?
Zastupitel Zechmeister žádá o zodpovězení následujících dotazů, které dává písemně,
týkajících se činnosti 1. místostarostky JUDr. Dumbrovské v oblasti školství a Komise pro
školství RMČ Brno-střed:
1. Jaká je odborná kvalifikace 1. místostarostky JUDr. Dumbrovské pro oblast školství a
příp. dalších členů koalice, kteří mají oblast školství v působnosti (např. předseda
Komise pro školství David Aleš a další)?
2. JUDr. Dumbrovská pro iDnes.cz prohlásila, že snad ani nebude třeba navyšovat místa
ve školkách, např. vybudování modulové školky na ulici Křídlovické. Z jakého
materiálu vycházela a jaký bude další osud projektu kontejnerové školky Křídlovická?
(„Zatím nemáme žádnou zprávu, že by nám peníze na školku město přiznalo. Pak je
také otázka její naléhavé potřebnosti, protože z hlediska počtu dětí jsme teď už
boomem,“ myslí si místostarostka; 4.2.2015, iDnes.cz, Babyboom v Brně slábne,
dostat dítě do školky bude i tak složité).
3. Jaké budou další nejbližší systémové kroky RMČ Brno-střed v oblasti školství pro
zajištění dostatečné kapacity škol a školek?
Na závěr se zastupitel Zechmeister dotazuje Bc. Hollana na seznam ulic, kterých se týká
výjimka vjezdu cyklistů? Zda se to týká pouze ulice České, či některých dalších ulic? – M.
Hollan odpověděl.
Ing. Straka se dotazuje pana starosty, proč nebyl v RMČ BS zatím projednán bod Programové
prohlášení RMČ BS? Kdy bude programové prohlášení RMČ BS, čili, kdy občanům předloží,
co jako koalice chtějí? Ing. Straka prosí o písemnou odpověď.
V rámci tohoto bodu vystoupila i občanka z řad veřejnosti, paní Rektorová a vyjádřila se ke
zrušenému infocentru a ke zprávě, jež byla členům ZMČ BS v této věci rozdána.
Dále zde vystoupil pan Koukol, občan z řad veřejnosti a vyjádřil se k volebnímu programu
koalice.– Pan starosta odpověděl
Zastupitel Zechmeister vyslovil názor, že infocentrum bylo jistě přínosem a že je škoda, že
bylo zrušeno. – Pan starosta odpověděl
Mgr. Šťástka reagoval na vystoupení paní Rektorové.
Pan starosta dal v rámci tohoto bodu návrh na zařazení bodu: “Informace – prodej obecních
vymezených jednotek (Solniční 8)“
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Návrh neprošel.
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K bodu 29 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 23 .20 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: P. Kalousek a M. Landa
Zapsala: M. Válková
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