Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed
Pro volební období 2014–2018
REKAPITULACE PLNĚNÍ
(k 19. listopadu 2015)
OTEVŘENÁ RADNICE
BOD

















Zvýšíme transparentnost práce radnice.
Budeme zveřejňovat smlouvy podle
návrhu zákona o registru smluv dle
modelu Rekonstrukce státu.
Zpřístupníme informace podléhající
zákonné povinnosti zveřejnění tak, aby
byly dostupné široké veřejnosti i
odborníkům ke strojovému zpracování.
Pro občany zjednodušíme a
zpřehledníme úřední postupy.
Zprovozníme nízkoprahové zařízení,
které bude bezplatně nabízet služby
úřadu bez administrativních překážek.
Zprovozníme elektronický help desk
(podněty, připomínky, stížnosti, dotazy)
s garantovanou dobou odpovědi.
Zavedeme jmenovité hlasování jak v
Radě městské části Brno-střed i jejích
komisí, tak ve výborech Zastupitelstva
městské části Brno-střed.
Otevřeme výbory Zastupitelstva
městské části Brno-střed i komise Rady
městské části Brno-střed odborníkům z
řad veřejnosti.
Budeme zveřejňovat videozáznam z
jednání Zastupitelstva městské části
Brno-střed na internetu.

Zavedeme rozklikávací rozpočet městské
čás napojený na související dokumenty
(smlouvy, objednávky, faktury apod.).
Zavedeme transparentní systém
zadávání a realizace veřejných zakázek a
výběrových řízení.

KOMENTÁŘ
 Realizováno průběžně – viz komentáře u dalších
bodů.



Jmenovité hlasování bylo zavedeno. Tisková
zpráva: http://www.brno-stred.cz/verejnostzjisti-jak-hlasovali-jednotlivi-radni-mestske.



Splněno. Lze snadno ověřit na www stránkách
radnice, kde je složení komisí a výborů uvedeno.



V současné době jsou zveřejňovány přímé
přenosy z jednání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Tisková zpráva: http://www.brnostred.cz/radnice-spousti-oficialni-online-prenosze-zasedani.
Rozklikávací rozpočet je přístupný na webu
radnice; zatím však není propojen s dokumenty.





Rada MČ Brno-střed schválila novou směrnici
pro zadávání veřejných zakázek. Účinná je od 1.
října 2015. Tisková zpráva: http://www.brnostred.cz/rada-mestske-casti-brno-stredrozhodla-o-verejne-zakazky-nad.

Budeme využívat veřejné elektronické
aukce.

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním



V maximální míře umožníme zapojení
veřejnosti do projednávání
strategických dokumentů a projektů
městské části.



Na úřadu městské části zlepšíme
pracovní klima jak ve vztahu
samosprávy k úředníkům, tak i ve
vztahu úředníků k veřejnosti.
Posílíme protikorupční procesy v rámci
úřadu městské části a zapracujeme je do
pravidel řízení úřadu.
Zpravodaj městské části Brno-střed
bude respektovat doporučení vzešlá z
projektu Radniční listy bez cenzury.
Budeme provozovat moderní, přehledný
a funkční web radnice městské části.








Prověříme možnost zavedení
bezplatného elektronického podpisu pro
občany.
Zavedeme systém hodnocení
spokojenosti veřejnosti s činností úřadu.



Pravidelně probíhají Veřejná plánovací setkání
s veřejností – prezentovány a diskutovány jsou
plánované úpravy především parkových ploch a
vnitrobloků. Proběhla setkání k rekonstrukci
parku na Obilním trhu, rekonstrukce hřiště
v lokalitě Hluboká, k revitalizaci vnitrobloku
Křídlovická/Zahradnická, parku Dvorského,
revitalizaci prostoru mezi Výstavní a Veletržní
na Mendlově náměstí, k rozšíření parku na
Kraví hoře, revitalizaci v oblasti Křídlovické.
V přípravě jsou setkání s veřejností k projektu
rezidentního parkování.



Realizováno například přijetím nové směrnice
pro zadávání veřejných zakázek. Další opatření
se připravují.
Vedení redakční rady Zpravodaje MČ Brno-střed
bylo odpolitizováno.





Proběhlo testování webu, v současné době se
připravuje jeho převod na responzivní design a
současně odstranění nevyužívaných a
zastaralých funkcí a obsahu.



Připravuje se připojení Úřadu MČ Brno-střed do
„systému vnějšího hodnocení Dobrý úřad“.

ROZPOČET, INVESTICE A HOSPODAŘENÍ S OBECNÍM MAJETKEM
BOD


Udržíme vyrovnaný rozpočet městské
části Brno-střed.



Umožníme veřejnosti podílet se na
rozhodování o využití části rozpočtu
městské části Brno-střed (tzv.
participativní rozpočet).
K přípravě významných investičních i
jiných projektů aktivně přizveme
veřejnost tak, aby lidé, jichž se
plánované kroky přímo dotýkají, měli
příležitost se k nim vyjádřit.



LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 V rozpočtu 2015 se podařilo zabezpečit všechny
smluvně vázané výdaje, stejně tak v návrhu
rozpočtu na rok 2016.
 Byla zahájena informační kampaň k projektu.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 budou na
participativní financování alokovány finanční
prostředky.
 Pravidelně probíhají Veřejná plánovací setkání s
veřejností – prezentovány a diskutovány jsou
plánované úpravy především parkových ploch a
vnitrobloků. Proběhla setkání k rekonstrukci
parku na Obilním trhu, rekonstrukce hřiště
v lokalitě Hluboká, k revitalizaci vnitrobloku
Křídlovická/Zahradnická, parku Dvorského,
revitalizaci prostoru mezi Výstavní a Veletržní
na Mendlově náměstí, k rozšíření parku na

Realizováno průběžně

Před spuštěním









Zhodnotíme stav budov ve správě
městské části (především škol, školek,
budov úřadu apod.), připravíme
konkrétní plán jejich energetických
renovací, které zajistí nižší spotřebu
energie a tím i nižší provozní náklady
hrazené z rozpočtu obce.
Zpracujeme strategický plán rozvoje
městské části a zajistíme včasnou
přípravu projektů financovatelných z
evropských fondů. Budeme usilovat o
zajištění vícezdrojového financování
takových projektů, včetně spolupráce
veřejného sektoru s privátním.
Formou transparentních grantových
řízení budeme podporovat místní
kulturní, sportovní i zájmové občanské
aktivity.
Zavedeme rychlou a důslednou správu
pohledávek.



Kraví hoře, revitalizaci v oblasti Křídlovické.
V přípravě jsou setkání s veřejností k projektu
rezidentního parkování.
U části bytových domů byly zpracovány Průkazy
energetické náročnosti budov (PENB) a
uzavřena smlouva na zajištění zbývajících do
konce roku 2015.



Nový grantový systém se připravuje a měl by
platit od roku 2016.



Byl vypracován návrh Zásad pro odpis a
prominutí nedobytných a prokazatelně
nevymahatelných pohledávek v samostatné
působnosti (řeší se tím zrušení komise pro odpis
nedobytných pohledávek)
Pracuje se na celkovém postupu Nakládání s
pohledávkami (evidence, vymáhání, možné
postoupení pohledávek, odpisy nedobytných
pohledávek).
Ekonomický odbor čtvrtletně předkládá přehled
pohledávek po splatnosti FV, který je aktivně
řeší.
Zvažuje se postoupení vybraných druhů
pohledávek.







BYDLENÍ A SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ
BOD


Pronajímání obecních bytů bude
probíhat na základě transparentních
pravidel.

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 Pronájem bytů upravují Pravidla pronájmu bytů
v domech v majetku statutárního města Brna a
podmínky zajišťování bytové náhrady a Pravidla
pronájmu bytů v městské části Brno-střed a
Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o
pronájem bytu v městské části Brno-střed. V
současné době se zpracovává aktualizace.
(Usnesení RMČ BS 138.08. ze dne 30. 9. 2015.)
 V současné době je projednáváno v jednotlivých
komisích a je předpoklad, že bude uveden do
praxe od 1. 1. 2016. Tento systém zprůhledňuje
financování oprav bytů jak z úrovně MČ tak i v

Realizováno průběžně

Před spuštěním

tzv. OVN (= oprava vlastním nákladem). Rovněž
po zavedení tohoto systému se očekává, že
dojde k výraznému poklesu administrativní
náročnosti při přidělování bytů.









Budeme usilovat o postupné obsazení
dlouhodobě nepronajatých bytů.
Vytvoříme strategii bydlení v obecních
bytech, která bude obsahovat koncepci
modernizace bytového fondu.
Při pronajímání městských nebytových
prostor budeme přihlížet k pestrosti
nabídky služeb v dané lokalitě.

Zavedeme internetový portál, který
umožní nájemníkům předávat
požadavky na správce.
Připravíme pasportizaci bytového
fondu.










Podle nových kritérií budou v roce 2016 vybíráni
nájemci volných nebytových prostor (NP).
Navržený způsob výběru zájemců o volné
nebytové prostory přinese MČ navýšení výnosů
z takto pronajatých prostor. Odpadne
neprůhledné financování rekonstrukcí NP a
zjednoduší se legislativní proces.
Portál je v provozu od 1. 4. 2015. Tisková
zpráva: http://www.brno-stred.cz/novy-portalslouzi-k-hlaseni-pozadavku-oprav-a-stiznosti
Z důvodu získání přehledu o současném
technickém stavu bytového fondu byla
zpracována evidence technického stavu a
přehled nejnutnějších oprav. Následovalo
zpracování odhadu nákladů na opravy celého
bytového fondu a nyní probíhá hodnocení, ze
kterého by měla vyplynou další dispozice se
svěřeným fondem.
Do konce roku 2015 se bude soutěžit
pasportizace nebytových a bytových prostor).

Zavedeme pečlivou kontrolu prací
provedených a předávaných
jednotlivými dodavateli.

DALŠÍ V RÁMCI TÉTO KAPITOLY:

Akce realizované od nového volebního období – opravy a rekonstrukce bytového fondu (formou veřejné
zakázky malého rozsahu):
 Solniční 11 - výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády
 Beethovenova 3/5 - oprava střechy
 Václavská 3, oprava bytů č. 7 a 8
 Lidická 47 - oprava uliční fasády, oprava schodiště a oprava soklu ve dvoře
 Orlí 11 - výměna oken ve dvoře a oprava fasád ve dvoře
 Údolní 51 - výměna oken v celém domě, oprava fasád, oprava balkonů
 Radnická 3 - oprava dvorní fasády
 Průchodní 1 - oprava dvorní fasády
 Anenská 8 - oprava kanalizace
 Křenová 23 - rekonstrukce systému ústředního vytápění
 Václavská 15 - oprava střechy, oprava dvorní fasády vč. zateplení štítů, oprava pavlačí
 Bratislavská 40 - oprava střechy dvorního křídla
 Bratislavská 40 - výměna oken v 1.NP a 2.NP
 Anenská 20 - oprava uliční, dvorní fasády a výměna oken
LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním













Hrnčířská 37,39,41 - oprava fasád včetně zateplení
Pekařská 30 - oprava dvorní fasády
Cejl 35 - výměna oken v uliční části
Pekařská 88 - oprava dvorní fasády
Stará 24 - výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády vč. zateplení
Orlí 8, 12 - modernizace výtahů
Orlí 22/24 - výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády
Křenová 57 – odstranění vlhkosti ve dvoře a oprava dvorní fasády vč. zateplení
Pekařská 54, byt č. 4 - vybudování etážového topení
Radnická 3, Vachova 4 - vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ZTI v domech
Orlí 6, Zelný trh 21 - vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ZTI v domech

Akce realizované od nového volebního období – opravy nebytových prostor (formou veřejné zakázky
malého rozsahu):
 Václavská 7 - oprava NP č. 103
 Lidická 8 - oprava NP č. 103
 Starobrněnská 15 - oprava NP č. 103
Městská část přistoupila nově k opravám volných bytů ze své úrovně, tyto bude opravovat na základě
nově zpracované projektové dokumentace. Cca během 2 měsíců vznikl požadavek zkontrolovat a opravit
z úrovně OISBD cca 130 bytových jednotek – u všech je nutný projekt. Aktuálně připravujeme projekty na
tyto byty:
 Tučkova 38, byt č. 7, Zahradníkova 13, byt č. 7, Bayerova 5, byt č. 31, Botanická 23, byt č. 12,
(projekty dokončeny, zahájili jsme výběr zhotovitele oprav)
 Poštovská 1, byt č. 16, Botanická 23 byt č. 10, Příční 24 byt č. 2, Příční 24 byt č. 3, Francouzská 20
byt č. 7, Francouzská 20 byt č. 33
 Václavská 18 byt č. 8, Václavská 13 byt č. 10, Václavská 20 byt č. 3, Václavská 20 byt č. 15, Úvoz 16
byt č. 5, Mendlovo nám. 12 byt č. 7
 Orlí 5 byt č. 7, Křídlovická 61 byt. 10, Vídeňská 11 byt č. 1, Vídeňská 11a byt č. 1
 Křídlovická 3 byt č. 1, Křídlovická 59 byt č. 10, Křídlovická 21 byt č. 9
Dalších cca 80 bytů je již v požadavcích na opravu – provádíme postupně prohlídky a zajišťujeme projekty
na opravy
Byly zahájeny úkony v rámci zadávacích řízení na opravu těchto domů (oprava těchto domů bude
probíhat formou podlimitní veřejné zakázky) :
 Jánská 7 - rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště
 Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád, zateplení štítů
Momentálně je rozpracováno dalších cca 30 projektových dokumentací na opravy bytových domů
v rozsahu zakázek malého rozsahu (do 6 mil. Kč).
 Projekty jsou postupně dokončovány a kontrolovány, následně jsou zajišťovány souhlasy sousedů,
vyjádření OPP MMB – závazná stanoviska, vyjádření HZS JmK, ohlášení staveb, stavební povolení
atd.
OISBD v současné době připravuje podklady pro zahájení výběru projektantů na tyto projekty:
 Tučkova 30, 32 – výměna oken a zateplení fasád (cca 12mil.Kč)
 Moravské nám. 14a,b – výměna oken ve dvoře, oprava fasád vč. zateplení do dvora (cca 10mil.Kč)
 Orli 9 – výměna oken ve dvoře a oprava dvorních fasád, sklepy (cca 12 mil.)
 Orlí 5 – výměna oke, oprava fasád, sklepy (cca 8,5 mil)
 Kounicova 1, 3, 5 ,7 ,9 – oprava fasád, výměna oken, sklepy, výtahy (cca 45mil.)
 Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – oprava fasád, oprava teras, sklepy, balkony, výtahy (cca 39 mil.)
 Nádražní 4 – oprava dv. fasády, výměna oken ve dvoře, rekonstrukce uličního parteru, rozvodu ZTI
LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním



(15 mil. Kč)
Cejl 49 – odstranění vlhkosti v 1.NP, oprava bytů v 1.NP (cca 7 mil.)

Podařilo se snížit evidované dluhy u pronájmu zahrádek (pachtu)
 Z dluhu ve výši cca 700tis. Kč se podařilo evidované dluhy snížit na cca 30tis. Kč, kdy se jedná už
z větší části o těžce vymahatelné malé částky (nekontaktní osoby).
V rámci obsazování bytů na OVN (opravu vlastním nákladem) v roce 2015 OISBD vyřídilo:
 Uzavření 386 inominátních smluv a dodatků na opravu bytů.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ
BOD


Podpoříme zkvalitnění veřejných
prostranství.



Budeme odstraňovat zbytečné překážky
a bariéry, které brání v pohybu, zvláště
pak nevidomým, hendikepovaným či
rodičům s kočárky.
Nejlepší řešení pro oživení veřejných
prostranství, včetně nábřeží řek,
budeme hledat pomocí veřejných
architektonických soutěží (u menších
projektů vyzvanou soutěží).
Při rozhodování o veřejném prostoru
budeme ke konkrétním místům
přistupovat vždy s respektem k dané
lokalitě.
Na tvorbě podoby veřejných
prostranství budeme spolupracovat s
fakultou architektury.









Budeme se snažit, aby parky, dětská
hřiště, rekreační a sportovní plochy byly
snadno pěšky dostupné všem
obyvatelům městské části. Budeme se
snažit řešit dostupnost sociálního
zázemí pro návštěvníky.

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 Probíhají veřejná plánovací setkání s veřejností.
Viz výše. Radnice začala bojovat proti černému
výlepu. Z významných parkových ploch v centru
města byly odstraněny billboardy. Ke
zkvalitnění veřejného prostranství především
v městské památkové rezervaci přispěje
metodika pro povolování a provoz
restauračních zahrádek, která přispěje
k odstranění zbytečných bariér a velkoplošných
reklam. Zároveň je v ní kladen důraz na vodící
linie a další opatření s důrazem na lidi
s handicapem.
 Prvním krokem je přijetí metodiky pro
povolování a provoz restauračních zahrádek,
kde je mj. kladen důraz právě na vodicí linie.







Rada MČ Brno-střed schválila uzavření smlouvy
o spolupráci s fakultou architektury. Proběhl
workshop na fakultě architektury k Mendlovu
náměstí.
Proběhla například rekonstrukce sportoviště na
temeni parku Kraví hora (schváleno usnesením
RMČ BS č. 131.50. z 28. 4. 2015). Zpráva:
http://www.brno-stred.cz/hriste-na-micovehry-na-kravi-hore-dostalo-novy-povrch.
Po roční přestávce bylo opět zprovozněno
sportoviště na Nových sadech. Tisková zpráva:
http://www.brno-stred.cz/na-nove-sady-se-

Realizováno průběžně

Před spuštěním














Plochy, u nichž nelze v brzké době
očekávat stavební využití, budeme chtít
dočasně využít ve prospěch
volnočasových aktivit Brňanů. Budeme
podporovat nové využití brownfieldů s
cílem nalezení nového využití těchto
ploch a staveb oproti výstavbě na
„zelené louce“.
Zlepšíme úklid veřejných prostranství a
péči o zeleň. Zrevidujeme smlouvy s
externími úklidovými firmami, zajistíme
důslednou kontrolu kvality úklidu.
Nastavíme pravidla tak, aby při úklidu
nedocházelo k ohrožování zdraví.
Zavedeme transparentní a férový
systém obsazování míst na tržištích.
Budeme podporovat prodejce a trhy s
místními či charitativními produkty.
Rozšíříme tyto trhy na další vhodná
místa v centru města, nezávisle na
ročním období.



Úklid veřejných prostranství byl posílen
nasazením většího množství veřejně
prospěšných pracovníků (ze 70 je jich 100).
Došlo také k přesoutěžení zakázek na zimní
úklid s úsporou téměř 1 a půl milión Kč. Tisková
zpráva: http://www.brno-stred.cz/souteze-nazimni-udrzbu-chodniku-prinesly-usporu-ve-vysi.



Na trhy na Zelném trhu byli přednostně
umístěni pěstitelé a prodejci s tradicí. Místa
byla losována.
Dále probíhá schvalování změn v Tržním řádu –
na Zelném trhu bude podle nich také pořádat
farmářské, gastronomické a řemeslnické
slavnosti po celý rok.
Další vhodná místa pro umístění
„občerstvovacích míst“ jsou vytipovávána.
V roce 2015 byla nabídnuta možnost
prezentace charitativních projektů a
neziskových organizací na akcích Velikonoční
slavnosti, U jednoho stolu a především Advent
na Zelňáku (účast 26 subjektů) - zpráva:
http://www.brno-stred.cz/radnice-nabizineziskovkam-stanky-na-adventnich-trzich.
Byla přijata metodika pro povolování a
provozování restauračních zahrádek. Od zimní
sezóny 2015 / 2016 je propagována možnost
provozovat zimní restaurační zahrádky. Tisková
zpráva: http://www.brnostred.cz/provozovatele-restauracnich-zahradek-








Zjednodušíme proces povolování
restauračních a kavárenských zahrádek
na ulicích. Budeme podporovat jejich
celoroční provoz a pro jejich vzhled a
provoz vytvoříme manuál podle
osvědčených vzorů z jiných měst.

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

vraci-sport-tentokrat-basketbal-dalsi.
V areálu koupaliště na Kraví hoře bude během
zimní sezóny 2015 / 2016 v provozu dvě
kluziště.
V nově zrekonstruovaném Björnsonově sadu je
provozováno jako pilotní projekt bezplatné wc.
Tisková zpráva: http://www.brnostred.cz/opraveny-bjornsonuv-sad-ozivikavarna-s-programem.
Nově byla vybudována 2 pítka na Kraví hoře a
na Moravském náměstí, v příštím roce přibude
pítko na Obilním trhu.



Realizováno průběžně

Před spuštěním

dostanou-k-dispozici.










Provedeme inventuru nevyužitých ploch
na území městské části a vyhodnotíme,
které lze zastavět domy, které proměnit
ve smysluplný veřejný prostor a které
„vrátit“ krajině.
Ve spolupráci s vedením města Brna
zrevidujeme navrhovanou podobu
Jižního centra s cílem zajistit, aby zde
vznikla čtvrť v souladu se soudobými
trendy udržitelného rozvoje měst.
Budeme zlepšovat dostupnost
kontejnerů na tříděný odpad. Budeme
řešit úpravy kontejnerových stání tak,
aby se staly přirozenou součástí
veřejného prostoru. Budeme rozšiřovat
počet míst, kde jsou kontejnery na
tříděný odpad přímo v domě.
Budeme pracovat na rozšíření wi-fi
připojení zdarma na další veřejná
prostranství v centru města.
Budeme usilovat o zkultivování
přednádražního prostoru.
Budeme prosazovat regulaci komerční
velkoplošné a středněplošné reklamy
(billboardy, midiboardy apod.) spolu se
zákazy určitých typů na konkrétních
místech (například osvětlených
billboardů u domů a křižovatek) s cílem
snižování světelného smogu, větší
bezpečnosti na silnicích a výrazného
zlepšení estetiky veřejného prostoru.
Budeme potírat veškeré nelegální
reklamní plochy.



Došlo k reálnému zvýšení počtu stanovišť na
separovaný sběr odpadů o cca 6 míst
(schváleno usnesením RMČ BS č. 114.36. z 16.
3. 2015).



Na významných parkových plochách v centru již
nejsou povolovány billboardy.
Podařilo se oživit diskuzi nad nelegálními
billboardy a opět více zaktivizovat příslušné
instituce k řešení tohoto problému. Zintenzivnila
se tak likvidace nelegálních reklamních zařízení
podél komunikací a stavební úřad Brno-střed se
začal zabývat jejich odstraňováním ve
zbývajících lokalitách. Na magistrátu vznikla
pracovní skupina směřující k pořízení online
mapy umístěných povolených billboardů.
Proběhla anketa, která byla jedním z podkladů
pro šetrné osvětlení Věže architektů na
Vaňkově náměstí.
Další projekty na regulaci velkoplošné reklamy
a snížení světelného smogu se připravují.
Nastartovány byly aktivity proti černému
výlepu. Mj. např. úklidoví pracovníci dostali
nově úkol odstraňovat i černý výlep, dotační
smlouvy se budou revidovat a budou
pamatovat i na zákaz černého výlepu a
případně možnou sankci v podobě odebrání
dotace, pokud se k akci objeví černý výlep.








DALŠÍ V RÁMCI TÉTO KAPITOLY:

Městská část přistoupila k rekonstrukci ojedinělé funkcionalistické památky na území města Brna zastávky MHD autora Oskara Pořísky na Obilním trhu. Po velmi zdlouhavém jednání mezi památkáři a
projektantem se podařilo úspěšně dokončit PD na opravy a získat stavební povolení a následně vysoutěžit
LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním

zhotovitele na tuto rekonstrukci, oprava zastávky aktuálně probíhá.
Proběhlo vyčištění prostoru za ul. Pivovarská, kde se plánuje vybudování „Dětského centra“ a revitalizace
okolní zeleně na park.
 Byl schválen záměr vybudovat dětské centrum a byla podána žádost na MMB o schválení
vyhotovení investičního záměru – čekáme na výsledek z MMB.
 Vyčistili jsme dotčené pozemky od neudržované zeleně (nálety), vyklidili nepořádek.
 V současné době probíhá výběr administrátora na organizaci Architektonické soutěže na studii
Dětského centra.
Bylo dokončeno dlouhodobé jednání se zástupci zahrádkářů kolem opravy přístupové cesty u koupaliště
Kraví Hora
 Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace na vybudování chodníku a okolních úprav, nyní
se bude řešit financování tohoto projektu.
Městská část pokračuje v obnově zprovoznění kryté městské tržnice na Zelném trhu, byly učiněny tyto
kroky:
 Zpracování architektonické studie oprav objektu.
 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a probíhá zajištění stavební povolení,
prováděcí projekt.
 Zahájení úkonů v rámci zadávacího řízení výběr zhotovitele rekonstrukce – oprava bude probíhat
formou podlimitní veřejné zakázky.
V parcích jsou šachové stolky
Dva šachové stolky byly na podzim instalovány v parcích v městské části Brno-střed – na Obilním trhu a na
Kraví hoře. Stolky jsou volně přístupné, hráči mohou využít buď vlastní figurky, nebo si je bezplatně zapůjčit
v Café Park na Gorkého 20, resp. ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora.
Byly upraveny plochy veřejné zeleně kolem letohrádku Mitrovských.
Proběhla rekonzervace kašny Parnas na Zelném trhu. Tisková zpráva: http://www.brno-stred.cz/kasnaparnas-projde-po-temer-deseti-letech-dukladnou-obnovou
Došlo k revitalizaci sítě cest v parku při ul. Dvorského.
Byl vybudován přístup k altánu u jezírka na Kraví hoře včetně vydláždění části okolní plochy.
Došlo k navýšení ochranného oplocení dětského hřiště ve vnitrobloku Nové sady (zvonička).
Byly postaveny fitness prvky při ulici Zderadově.
Postavila se pergola nad pískovištěm v dětském hřišti při ulici Veletržní.

DOPRAVA
BOD


Nechceme přizpůsobovat město
dopravě, ale dopravu městu



Budeme usilovat o snížení zatížení
centra Brna automobilovou dopravou.

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 Bylo přijato prohlášení a přijata doporučující
metodika pro tvorbu zón 30. Tisková zpráva:
http://www.brno-stred.cz/v-mestskemprostoru-si-maji-byt-pesi-cykliste-i.
 Probíhá zavádění Zón 30.
 Z úrovně statutárního města Byla a se
souhlasným stanoviskem RMČ BS přijata
opatření pro zlepšení možnosti parkování
rezidentů na úkor ostatních parkujících. Zpráva:
http://www.brno-stred.cz/v-mistech-sparkovacimi-automaty-se-zkracuje-doba-pro.

Realizováno průběžně

Před spuštěním













Podpoříme rozvoj MHD, včetně
posilování kapacity spojů a zvyšování
komfortu nabízených služeb.
Podpoříme využívání cyklodopravy
(samostatné cyklopruhy, zprůjezdnění
centra, systémy bezpečného parkování,
nastartování bikesharingu, podpora
carsharingu apod.).

Budeme dbát na potřeby pěších
(bezbariérové úpravy, bezpečné
přechody pro chodce apod.).
Po podrobné veřejné diskusi budeme
postupně zavádět rezidentní parkovací
zóny ve všech oblastech Brna-střed.
Postupně s výstavbou parkovacích
domů v centru se budeme snažit rušit
odpovídající počet míst na chodnících a
ulicích v historickém centru Brna.
Ve spolupráci s Magistrátem města Brna
budeme usilovat o vyřešení problémů
spojených se zrušením přechodu na
křižovatce Údolní – Úvoz.









Rada MČ BS podpořila investiční záměr
zavedení systému bikesharingu (tisková zpráva:
http://www.brno-stred.cz/radnice-mestskecasti-brno-stred-podporuje-sdileni-kol),
umožnění vjezdu cyklistů do centra a realizaci
dalších cykloopatření (tisková zpráva:
http://www.brno-stred.cz/v-mestskemprostoru-si-maji-byt-pesi-cykliste-i).
Do projektu rekonstrukce horní části ulice
Údolní se podařilo dostat nový přechod na ul.
Všetičkova.
Soustavně probíhají práce a postupné kroky na
zavedená systému. Probíhá také schvalovací
proces na zavedení zón 30 (což je mezistupeň
před zavedením rezidentního parkování).

Navrácení přechodu je řešeno v rámci projektu
na rekonstrukci spodní části ulice Údolní.

BEZPEČNOST
BOD








Ve spolupráci s primátorem města Brna
změníme přístup a priority Městské
policie Brno tak, aby byl posílen
komunitní charakter její práce.
Budeme ve spolupráci s městskou policií
usilovat o to, aby ze sociálně
vyloučených oblastí bylo bezpečné
místo, kde se žije dobře všem
obyvatelům bez rozdílu etnik.
Zapojíme strážníky do kontroly
udržování pořádku v určené lokalitě.
Budeme vyžadovat důslednější a
pečlivější práci městské policie.
Pomůžeme lidem v krizové situaci,
ovšem ostře budeme postupovat proti
těm, kteří pomoc zneužívají.

KOMENTÁŘ
 Vedeme intenzivní a pravidelná jednání
s vedením Městské policie Brno


Ve spolupráci s policií ČR i MP, zástupců
neziskovek a sociálních pracovníků se podařilo
zklidnit vyhrocenou situaci v lokalitě Zderadova.



Podněty a stížnosti z určitých lokalit řešíme
společně se zástupci městské policie.

ŠKOLSTVÍ
BOD


Efektivně zapojíme městskou část Brnostřed do celoměstského systému zápisu

LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 Městská část Brno-střed se do systému zapojila
v únoru 2015.

Realizováno průběžně

Před spuštěním



















do mateřských škol.
S předstihem budeme vytvářet
potřebná nová místa v mateřských
školkách a podpoříme také vznik
dětských skupin a dalších forem péče o
dítě.
Posílíme zapojení rodičů do chodu škol a
školek.

Budeme iniciovat rodičovské rady také
ve školkách.
Připravíme základní školy na nápor
silných ročníků, tak aby se vyšší počty
školáků negativně neodrazily na kvalitě
výuky.
Základní školy budou poskytovat
kvalitní vzdělání všem žákům, včetně
těch, kteří do nich vstupují se
zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním.
Podpoříme zapojování škol z naší
městské části do brněnské sítě
„Otevřených škol“.
Vytvoříme podmínky pro zlepšení
kvality stravování ve školách a školkách.
Podpoříme cenovou dostupnost obědů.

Podpoříme nabídku cenově dostupných
zdravých svačin ve školách. V jídelníčku
budeme preferovat zastoupení potravin
z jižní Moravy.
Omezíme dostupnost automatů na
sladkosti a nevyhovující nápoje ve
školách.
Budeme usilovat o to, aby sportoviště u
škol byla v odpoledních a večerních
hodinách otevřena veřejnosti.



Momentální kapacita MŠ je dostačující,
nicméně i tak otevíráme novu třídu na
Biskupské.



U všech základních škol fungují školské rady a u
mnoha mateřských také velmi dobře fungují
sdružení rodičů, kteří se velmi aktivně zapojují
do dění v MŠ.



Školy zřizované městskou částí Brno-střed jsou
kapacitně i personálně na nápor silných ročníků
připraveny.



Městská část se zapojuje do programů
vyhlašovaných MMB a MŠMT. Zapojujeme se
přípravy Místního akčního plánu a všechny naše
školy se zapojily do projektu MŠMT „Rovný
přístup k předškolnímu vzdělávání“.



Proběhlo několik jednání s řediteli školních
jídelen týkajícího se zlepšení a hlavně zpestření
jídel a MČ pořádala přednášku týkající se
zdravého stravování, kde vystoupil zástupce
„Skutečně zdravé školy“. Trendem je využívat
regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a
zeleniny na talířích dětí.
Viz předešlý bod.





Pracujeme na zavedení nových automatů do
škol, které budou nabízet zdravé svačinky,
mléko a ovocné šťávy.

DALŠÍ V RÁMCI TÉTO KAPITOLY:

Akce na školských objektech:
 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 - vybudování gymnastického sálu - zkolaudováno
 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - oprava střechy – uzavřena SOD
 ZŠ Rašínova 3 - oprava střechy a balustrád – uzavřena SOD
 MŠ Brno, Vídeňská 39a – výměna oken a zateplení celého objektu - zkolaudováno
 MŠ Brno, Úvoz 57 – rekonstrukce zahrady v přírodním stylu – ve fázi předávání
 MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 - rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - ve fázi předávání
 MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – výměna kotle, oprava komínů - hotovo
LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním









MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17 - rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - ve fázi
předávání
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 – oprava štítové zdi – realizace
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 – výměna oken objekt „D“ – realizace
ŠJ Brno, Úvoz 55 – dodávka tří plynových kotlů – hotovo
ZŠ Brno, Hroznová 1, objekt Hlinky 146 - výměna oken-1.etapa – hotovo
ZŠ Brno, nám. Míru 3 – dodávka a montáž plynových kotlů – hodnocení nabídek
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny - výběrové řízení

SOCIÁLNÍ POLITIKA A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOMUNITY
BOD




Ve spolupráci se školami a školskými
zařízeními, neziskovými organizacemi,
probační a mediační službou, státní a
městskou policií připravíme systém
práce s rodinou.
Budeme podporovat spolkový život,
občanské aktivity, kluby seniorů,
mateřská centra atd.



Budeme přispívat na volnočasové
programy pro seniory a podporovat
projekty aktivního stárnutí.



Budeme zapojovat seniory do života
obce například nabídkami
dobrovolnické výpomoci.



Budeme pomáhat při řešení bytové
situace seniorů.
Budeme zlepšovat nabídku služeb
sociální péče pro seniory v jejich
vlastním prostředí.



LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

KOMENTÁŘ
 Spolupráce se školami – účast pracovníků
OSPOD na poradě ředitelů škol konané dne 22.
6. 2015- prohloubení informovanosti mezi
odborem a školami. Kulatý stůl s neziskovými
organizacemi a OSPOD MČ BS dne 19. 11. 2015.
 Při MČ BS aktivně fungují 2 kluby seniorů na ul.
Václavská 3 a Křenová 39.
 Neziskovým organizacím byla nabídnuta
možnost využívat City light vitríny. Tisková
zpráva: http://www.brno-stred.cz/radnicemestske-casti-brno-stred-pomuze-s-propagaci.
 Centrum denních služeb při pečovatelské službě
má vysokou nabídku společenských aktivit pro
seniory. V roce 2015 proběhlo: návštěvy
koncertu, grilování špekáčků, společenské
posezení s obědem v restauraci, týden
canisterapie v CDS, výlet na Brněnskou
přehradu (parník, oběd), procházka centrem
města Brna + kavárna + oběd v restauraci,
celodenní výlet do ZOO + oběd v přístavu.
 Je připraven pilotní provoz projektu
mezigeneračního učení a sociální interakce mezi
dětmi a seniory. Myšlenka spolupráce spočívá v
tom, že v tom, že by senioři chodili do školek
číst dětem před spaním a děti by zase
navštěvovaly seniory a případně předváděly, co
nového se naučily, nebo by spolu trávili všichni
čas při různých hrách.



Pečovatelská služba (PS) nabízí sociální péči
poskytováním kvalitní sociální služby. Osvěta:
Den otevřených dveří na PS dne 7. 10. 2015,
informace o činnosti PS ve zpravodaji, letáky,
webové stránky radnice, dotazníkové šetření
prostřednictvím pracovníků PS, pečovatelská
služba je ve stálém kontaktu se seniory. Od října
2015 je zajištěna terénní služba v
domácnostech seniorů do 17.00 hod. (dříve do

Realizováno průběžně

Před spuštěním



Budeme se snažit zajistit dostatek
kapacit pro méně soběstačné seniory v
adekvátním bydlení se sociální péčí.
Využijeme možností podpořit
zaměstnávání lidí, kteří mají obtíže s
uplatněním na otevřeném trhu práce.





Podpoříme projekty prevence ztráty
bydlení.





Zlepšíme prevenci sociálněpatologických jevů.





Budeme trvat na zákazu tvrdého
hazardu na území městské části a
budeme hledat účinné prostředky
regulace v případech nových forem
hazardních her.







15.30 hod.).
MČ BS je zapojena do projektu „Bydlení a
senioři“ - Sdílené bydlení na Zámečnické 2 (cohousing).
Prostřednictvím Odboru životního prostředí
ÚMČ Brno-střed došlo k navýšení počtu osob
zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných
prací ze 70 v roce 2014 na 100 v letošním roce.
Probíhá spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování a s Magistrátem města Brna na
přípravě systémového projektu zaměřeného na
prevenci ztráty bydlení.
Od 1. 9. 2015 došlo k navýšení 3 funkčních míst
na pozice sociálních pracovníků oddělení
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), z
důvodů legislativních změn, které nastaly v
souvislosti s novým občanským zákoníkem a
také v souvislosti s plněním Standardů kvality
sociálně-právní ochrany dětí, účinnými od 1. 1.
2015. Oproti dřívějšímu způsobu práce je
kladen důraz na intenzívní práci s rodinou a její
sanaci, multidisciplinární spolupráci, jsou
zaváděny nové, časově náročné metody sociální
práce.
Počet automatů na území městské části Brnostřed postupně klesá – záleží na rychlosti,
s jakou Ministerstvo financí odebírá povolení.
Ve spolupráci s Městskou policií Brno jsou
průběžně prováděny kontroly heren.

DALŠÍ V RÁMCI TÉTO KAPITOLY:
 Došlo také k rozšíření spolupráce s Armádou spásy – předáno 14 nových obytných jednotek pro
klienty AS, do budoucna plánováno další rozšíření. (Tisková zpráva: http://www.brnostred.cz/spoluprace-radnice-a-brnenske-pobocky-armady-spasy-pokracuje)
 Zavedli jsme důsledné a spravedlivější posuzování žádostí držitelů průkazů ZTP o vyhrazená
parkovací stání - prostřednictvím sociální komise.
 Chceme tak plnit novou koncepci ve výkonu SPOD, jejímž cílem je vytvoření podmínek pro
systematickou práci s rodinami a dětmi v oblasti sociálně- právní ochrany, celkové zkvalitnění
výkonu SPOD, s čímž souvisí i způsob sociální práce, který je v dnešní době zapotřebí
„zmodernizovat“ ,tím zpružnit a zefektivnit.
Další etapou v plnění koncepce je navýšení 2 funkčních při odd. SPOD (cca od 1.3.2016, připravuji
do prosincové rady) zaměřených na terénní práci. Vznikla by specializovaná pracovní místa pro
terénní sociální práci. Terénními sociálními pracovníky bychom zintenzívnili práci v terénu, posílili
preventivní aktivity zaměřené na sanaci rodiny (učit rodiče základním dovednostem přímo v
domácnostech).
Dosáhli bychom také postupného skloubení výkonu sociálně- právní ochrany dětí se sítí sociálních
služeb na území města Brna a vytvoření multidisciplinárních týmů při poskytování pomoci
ohroženým dětem a jejich rodinám. Dnešní sociální pracovník se tak stane pracovníkem klíčovým,
jakýmsi manažerem sociálních aktivit a služeb konkrétně cílených rodinám a dětem, které v rámci
vyhodnocování a individuálního plánování shledá potřebnými a vhodnými.
Považujeme za žádoucí, aby proces inovace systému sociální práce na úseku SPOD ÚMČ Brno-střed
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pokračoval a byl více funkčním, smysluplným a životaschopným.

KULTURA A SPORT
BOD










KOMENTÁŘ
Budeme usilovat o zajištění co nejširšího
přístupu k informacím o kultuře.
Navýšíme prostředky na podporu živé
kultury, spolkové činnosti a
komunitního soužití, včetně malých akcí
sousedského charakteru. Podporu
budeme přidělovat transparentně
formou grantů.
Akcím a projektům s kulturní a
sportovní tematikou budeme pravidelně
zdarma poskytovat prostor pro
prezentaci ve Zpravodaji městské části
Brno-střed, stejně jako na webových
stránkách a na facebookovém profilu
městské části Brno-střed.
Budeme usilovat o stabilizaci systému
podpory sportu na úrovni městské části.
Budeme podporovat všestranné
pohybové aktivity a projekty se
zaměřením především na děti a mládež.
Umělcům zpřístupníme nevyužité
nebytové prostory.















Prostor pro prezentaci je pravidelně
poskytován. Redakce zaznamenala výrazný
nárůst zájemců o publikování informací.
Kulturním a sportovním organizacím byla
nabídnuta možnost využívat City light vitríny.
Tisková zpráva: http://www.brnostred.cz/radnice-mestske-casti-brno-stredpomuze-s-propagaci.

Připravuje se návrh na zápůjčky prostor radnice
a občanských klubů pro jejich pravidelné
využívání za symbolické ceny.
Prostory bývalé herny na ulici Milady Horákové
byly nabídnuty k vybudování komunitního
multimediálního nahrávacího studia Amaro
records. V rámci standardního nabídkového
řízení vybrán nový nájemce – vzhledem k
plánovanému využití má platit pouze
symbolické nájemné ve výši jedné koruny ročně.
Článek ve zpravodaji: http://www.brnostred.cz/uploads/soubory/zpravodaj/03_2015_
zpravodaj_mc_brno_stred.pdf

Vytvoříme podmínky pro rozvoj
kulturního života v celém centru města,
včetně odstranění zbytečných
byrokratických překážek pro oživování
veřejného prostoru profesionálním i
amatérských „pouličním“ uměním.
Budeme klást důraz na tělesnou
výchovu a sport v mateřských a
základních školách.
Ve spolupráci se sportovními kluby a v
součinnosti se statutárním městem
Brnem budeme podporovat rozvoj
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mládežnického sportu.
Budeme podporovat osvětu v oblasti
historie městské části. Budeme hledat
nové způsoby, jak vazby k místu posílit.
Vyhodnotíme četnost a efektivitu
městskou částí pořádaných pouličních
slavností, zvýšíme jejich úroveň, a to
zejména s důrazem na kvalitu
nabízeného zboží, budeme klást důraz
na tradice a vhodný doprovodný
program. Celkový koncept slavností
budeme konzultovat s odborníky,
prodejci budou vybírání odbornými
komisemi.










Radnice připravuje navázání spolupráce s
Internetovou encyklopedií dějin Brna.
V letošním roce byl také realizován projekt Rok
smíření.
Velikonoční slavnosti byly prodlouženy až před
Velikonoční pondělí – lépe se tak naplnil
charakter akce. Ve spolupráci s Etnografickým
ústavem MZM a odborníky z oblasti event
managementu a gastronomie snažili posunout
do moderní podoby pouliční slavnosti, ovšem s
důrazem na lidové tradice a řemesla. Důraz byl
kladen na kvalitu a tematičnost nabízeného
zboží, rukodělného i v oblasti gastronomie.
Prodejce na akci vybírala odborná komise.
Akce „U jednoho stolu“ byla zaměřena na
kvalitní gastronomii a proběhla ve spolupráci
s neziskovou organizací Slow food. Na akci byly
nápoje podávány do vratného skla, byl také
tříděn odpad.
Změnila se podoba tradičních předvánočních
trhů pod novým názvem Advent na Zelňáku.
S pořadateli se podařilo vyjednat přesun pivních
slavností do vhodnějších prostor na Malé
Americe.

DALŠÍ V RÁMCI TÉTO KAPITOLY:
Zlepšení komfortu na koupališti a bazénu na Kraví hoře
 v letní sezóně probíhalo nově ve venkovním bazénu ranní plavání, a to v úterý a ve čtvrtek (7.00–
10.00 hod.)
 proběhla výstavba a rekonstrukce dvou nových hřišť na míčové sporty
 od 25. 11. 2015 bude fungovat možnost plateb kartou
 došlo k prodloužení platnosti permanentek na 2 roky od poslední transakce
Hodnocení Roku smíření: Na Roku smíření se podílelo kolem třicítky institucí, bylo do něj zahrnuto 80 akcí,
kterých se zúčastnilo mnoho tisíc lidí, kteří tak smysluplně mohli uctít památku všech obětí z let 1939-45 a
připomenout si historické události v širších souvislostech. S tím související přijetí Deklarace a společné
budoucnosti rezonuje dodnes po Evropě a to i v nejvyšších společenských a politických kruzích. Brno začíná
být snad i díky tomuto počinu znovu vnímáno jako sebevědomé město, které na základě znalosti svoji
historie ví, kam směřuje a kde je jeho prostor v rámci Evropy, což ocenil mj. i spolkový prezident Gauck.
V Deklaraci je vyjádřena nejen lítost nad válkou zapříčiněnými tragédiemi, ale i víra v to, že poučeni historií
už nedopustíme, aby se opakovaly.
S touto myšlenkou se připravuje první ročník festivalu s názvem MEETING BRNO, který vychází z idejí a
plodů Roku smíření. Jeho hlavním tématem jsou ztracené / nalezené domovy, tedy téma, které bylo
palčivým problémem v poválečném středoevropském prostoru, stejně tak jako se jeví v tom dnešním.
Uvědomujeme si společnou odpovědnost za jeho řešení a chceme nabídnout kulturní a diskusní platformu,
na níž si připomeneme minulost, pokusíme se definovat přítomnost a společnými silami se pokusíme hledat
budoucnost.

TURISMUS
LEGENDA:
Splněno

Částečně splněno

Realizováno průběžně

Před spuštěním

BOD









Budeme podporovat rozvoj turistického
ruchu v městské části.
Budeme prosazovat sloučení priorit
městské části Brno-střed a města Brna v
oblasti podpory turismu.
Budeme spolupracovat na vytváření
silné městské identity, která přivede do
města nové návštěvníky.
Vytvoříme podmínky pro příjemné
trávení času nejen v centru města, a to
jak pro zahraniční i tuzemské
návštěvníky, tak pro obyvatele městské
části a Brna.

KOMENTÁŘ
 Plněno průběžně formou spolupráce
s Turistickým informačním centrem města Brna.
 Plněno průběžně formou spolupráce
s Turistickým informačním centrem města Brna.




Radnice spolupracuje s iniciativami „Živé
město“, „Brno-střed bez vizuálního smogu“.
Během prázdnin došlo k revizi pítek na území
MČ Brno-střed a k jejich označení informací o
pitnosti vody. Tisková zpráva:
http://www.brno-stred.cz/behem-horkeho-letaprosla-kontrolou-vsechna-pitka-uz-nyni-se.

Ve spolupráci se statutárním městem
Brnem a jím zřizovanými organizacemi
zkvalitníme služby a infrastrukturu pro
turisty, jako je navigační systém nebo
dostupnost veřejně přístupných toalet.
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