PROGRAM 7. RMČ BS
1 a) Zahájení
b) Ověření správnosti zápisu z 6. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 7. RMČ BS
d) Schválení programu 7. RMČ BS
2) Odpovědi na interpelace vznesené na 2. zasedání ZMČ BS, konaném
dne 10.12.2014
3) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí č. 238
4) Informace, zprávy členů rady
5) Ověření zápisu
6) Závěr

M.Landa

Ing.arch.Bořecký

USNESENÍ 7. RMČ BS
Usnesení 107.01. Odpovědi na interpelace vznesené na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 8.1.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Zechmeistera:
Žádám o sdělení, zda se současné vedení městské části zabývalo připraveným
projektem vybudování gymnastického sálu při ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně. Pokud
ano, jaké konkrétní kroky v této věci 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 BS 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 Brno-střed v budoucnu naplnit, která
byla vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12. 2014 (příloha č. 1) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Zechmeistera:
Rada MČ Brno-střed na svém zasedání dne 2.12.2014 schválila připojení MČ Brnostřed k celoměstskému systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol.
Žádám tímto o sdělení, zda toto rozhodnutí Rada učinila na základě odborné analýzy
či posouzení, jaký bude mít zapojení do uvedeného systému dopad na přijímání dětí do
mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-střed a zda přispěje k většímu počtu
přijatých dětí s bydlištěm v MČ Brno-střed do těchto předškolních zařízení. Pokud
bylo rozhodnutí Rady takovouto analýzou podpořeno, žádám o její poskytnutí. Dále
žádám o informaci, který z členů Rady MČ Brno-střed zapojení do výše uvedeného
systému navrhl, případně bylo-li navrženo Odborem školství, sportu, kultury a
mládeže ÚMČ Brno-střed, kdo z uvolněných členů zastupitelstva MČ Brno-střed
vydal tomuto odboru pokyn ke zpracování příslušného materiálu pro jednání Rady MČ
Brno-střed. Zároveň prosím o informaci, zda rozhodnutí Rady MČ Brno-střed
předcházelo projednání této věci v příslušné komisi a pokud ano, která komise
zapojení do celoměstského systému projednala a radě ke schválené doporučila, která
byla vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12. 2014 (příloha č. 2) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitelky JUDr. Vaňkové:
Žádám o informaci, kdy budou do mateřských škol zřizovaných MČ Brno-střed přijaty
všechny děti s trvalým bydlištěm v MČ Brno-střed, především však ty tříleté. Zároveň
rosím o sdělení, zda byla současným vedením učiněna opatření vedoucí k přijetí těchto
dětí do uvolněných předškolních zařízení, pokud nebyla, pak žádám informaci, kdy
přijata budou. Případný návrh těchto opatření prosím poskytnout veřejnosti a zároveň

do mé zastupitelské schránky v budově ÚMČ Brno-střed a to před jeho projednáním a
schválením v samosprávných orgánech městské části, která byla vznesena na 2.
zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12. 2014 (příloha č. 3) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitelky JUDr. Vaňkové:
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 20. listopadu 2014 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
Brno-střed v budoucnu naplnit, která byla vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014 (příloha č. 4) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Bedřicha Tomana:
Žádám o sdělení, kolik volných bytů eviduje MČ Brno-střed k dnešnímu dni a jaká
opatření byla ze strany současného vedení městské části přijata za účelem jejich
obsazení. Zároveň žádá o informaci, jaká opatření plánuje vedení městské části či
příslušní uvolnění členové ZMČ BS ve vztahu k dlouhodobě volným bytům a kdy
budou realizována, která byla vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12.
2014 (příloha č. 5) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 107.02. Odpovědi na interpelace vznesené na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 8.1.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Hráčka:
Zastupitelstvo MČ Brno-střed zřídilo v minulosti svým usnesením Správu nemovitostí
městské části, p.o., která převzala kompletní správu domů, svěřených Zastupitelstvem
města Brna, městské části Brno-střed. Žádám o sdělení, jaké má současné vedení MČ
Brno-střed s touto organizací záměry, jak bude do budoucna financovat její provoz,
optimalizovat její činnost a zkvalitňovat služby, které tato příspěvková organizace
poskytuje svým klientům. Zároveň žádám o informaci, zda byla od 20. listopadu 2014
přijata jakákoli opatření ve vztahu k výše uvedenému a pokud ne, zda jsou taková
opatření plánována a kdy budou vedením městské části realizována. Dále žádám o

informaci, zda bude a v jakém rozsahu zachováno sociální poradenství v oblasti
prevence a neplatičství nájemného a zda bude v této příspěvkové organizaci zachován
institut tzv. dluhového poradce, tedy činnosti, na kterou v minulosti tato příspěvková
organizace čerpala prostředky z dotačních programů Evropské unie, která byla
vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12. 2014 (příloha č. 1) a
pověřuje
druhého místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu druhého místostarosty odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Řepy:
Zastupitelstvo MČ Brno-střed a Rada MČ Brno-střed v průběhu tohoto roku
projednaly a schválily vznik kryté městské tržnice v budově bývalého Domu potravin,
Zelný trh 14-16, včetně smluvních vztahů, směřujících k využití přízemí a prvního a
druhého nadzemního podlaží zmíněné budovy. Žádám o sdělení, zda jsou z úrovně
současného vedení MČ Brno-střed uskutečňovány veškeré nutné kroky vedoucí
k naplnění tohoto záměru. Pokud ano, žádám o informaci, jaká konkrétní opatření či
jednání byla přijata a vedena od 20. listopadu 2014 v této věci, s jakým výsledkem a
pokud ne, zda jsou taková opatření či jednání plánována a kdy budou vedením městské
části realizována, která byla vznesena na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12.
2014 (příloha č. 2) a
pověřuje
druhého místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu druhého místostarosty odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi (příloha č. 4) na podání společnosti JOY IMPORT s.r.o., které
obdrželi všichni zastupitelé na 2. zasedání ZMČ BS konaném dne 10. 12. 2014
(příloha č. 3) a
pověřuje
druhého místostarostu Jiřího Švachulu podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu druhého místostarosty odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 107.03. Odpovědi na interpelace vznesené na 2. zasedání ZMČ BS konaném
dne 10. 12. 2014
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 8.1.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele M. Říhy:
Žádám o informaci, zda budou v MČ Brno-střed zavedeny tzv. parkovací zóny neboli
rezidentní parkování. Jaký je názor současného vedení městské části na jejich zavedení
a jak to vidíte Vy osobně? Hodláte rezidentní parkování zřídit? Budete se řídit
zpracovanou Strategií parkování v Brně, schválenou Zastupitelstvem města Brna, nebo
budete usilovat o zpracování jiného koncepčního materiálu? Jakou výši zpoplatnění za
rezidenční kartu budete Vy a Rada městské části městu navrhovat? Nebo o zavedení
parkovacích zón v Brně-střed neuvažujete? Pakliže je to tak, z jakého důvodu?
(příloha č. 1) a
pověřuje
třetí místostarostku Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,

ukládá
sekretariátu třetí místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. L. Šťástky:
Žádám o informaci, zda-li byl již z úrovně současného vedení MČ Brno-střed,
případně příslušného uvolněného člena ZMČ BS vydán zákaz používání herbicidu
s označením Roundup firmám, provádějícím úklid a údržbu čistoty a zeleně na území
městské části Brno-střed. Pokud ano prosím o informaci, na základě jaké odborné
analýzy či studie se tak stalo. Pokud k vydání takového zákazu prozatím nedošlo,
žádám o sdělení, kdy se tak stane, na základě jakých podkladů, analýz či studií a
jakým způsobem se toto opatření dotkne rozpočtu MČ Brno-střed, tedy zda vyvolá
zvýšené finanční náklady na údržbu čistoty a zeleně v městské části a pokud ano,
v jakém rozsahu. Zároveň žádám o informaci, zda se přijetí tohoto opatření negativně
neprojeví na kvalitě prováděného úklidu a ošetřování čistoty zeleně na území MČ
Brno-střed. Pokud se pesticidy používají, měla by být stanovena vhodná opatření pro
řízení rizik a v prvé řadě by mělo být zvažováno používání pesticidů představujících
nízké riziko a metod biologické ochrany."(příloha č. 2) a
pověřuje
třetí místostarostku Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
sekretariátu třetí místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Ing. arch. Mencla:
Žádám o informaci, zda a jakým způsobem se budete snažit přeměně stávajících ploch
zeleně na parkovací místa. Registrujete tento problém na území městské části Brnostřed? Pokud ano, kde? Jaká konkrétní opatření současné vedení městské části přijalo,
aby k tomuto jevu nedocházelo? Pokud se tím vedení zatím nezabývalo, prosím o
sdělení, zda v budoucnu bude, a pokud ano, kdy lze konkrétní opatření v této věci
očekávat? (příloha č. 3) a
pověřuje
třetí místostarostku Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
sekretariátu třetí místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Ing. Kotěry:
Žádám o informaci, zda a jakým způsobem se budete snažit o přeměnu stávajících
nelegálních parkovacích míst na legální s cílem zlepšení parkování v městské části
Brno-střed. Máte vytipovány konkrétní lokality s ohledem na závěry Strategie dopravy
v Brně? Nebo toto opatření neplánujete? Žádám o sdělení, zda v této věci současné
vedení městské části přijalo již nějaké opatření či řešení, pokud ne, pak prosím o
informaci, kdy se tak stane, jakých lokalit se bude týkat a kolik parkovacích míst tímto
opatřením vznikne. (příloha č. 4) a
pověřuje
třetí místostarostku Jasnu Flamikovou podpisem odpovědi,
ukládá
sekretariátu třetí místostarostky odpověď odeslat.
Termín: ihned

Usnesení 107.04. Interpelace vznesená na 2. ZMČ BS konaném dne 10.12.2014
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 8.1.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky ve věci zrušení přechodu pro
chodce na ulici Údolní v Brně,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele JUDr. Kerndla ve věci zrušení stávajících
heren na území MČ BS,
pověřuje
starostu Martina Landu podpisem odpovědí a
ukládá
OKSVV odpovědi odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 107.05. Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí č. 238
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 8.1.2015,
odkládá
do příští RMČ BS.

