ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 10.06.2020 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 42
celkem: 42
Omluven: Pavel Dvořák, PhDr. Marika Kupková, Ph.D., PhDr. Jan Pazdírek

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Ing. arch. Vojtěch
Mencl, který konstatoval, že s ohledem na účast 42 členů je zastupitelstvo schopné
usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že ze zasedání je pořizován zvukový
záznam a obrazový záznam plátna zobrazujícího hlasování a je přímo přenášeno
prostřednictvím sítě internet.
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 12. zasedání ZMČ BS Mgr. Bc. Ladislava Macurová a BcA.
Petr Kalousek potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Ing. arch. Petr Bořecký, Mgr. Jan Mandát, LL.M.
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území
5. Dispozice s majetkem - Prodej Lerchova 14
6. Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
7. Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 45
1.
2.
3.
4.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
Dispozice s majetkem - Prodej Stavební 9
Dispozice s majetkem - Prodej Orlí 6
Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 6
Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 49
Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 51
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1852/2, k.ú. Štýřice (Stráň)
Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Grmelova 6) – IV
Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8)- XVI
Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- III
Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- VI
Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XII
Účetní závěrka za 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
Novelizace OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

616/3,
616/3,
616/3,
616/3,

Pan starosta navrhl zařazení bodu Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 322, k.ú.
Štýřice (Opavská) jako bod č. 35 s tím, že ostatní body se přečíslují.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nový program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu
3. Hovory s občany
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4. Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území
5. Dispozice s majetkem - Prodej Lerchova 14
6. Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
7. Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 45
8. Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
9. Dispozice s majetkem - Prodej Stavební 9
10. Dispozice s majetkem - Prodej Orlí 6
11. Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 6
12. Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
13. Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 49
14. Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 51
15. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1852/2, k.ú. Štýřice (Stráň)
16. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Grmelova 6) – IV
17. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8)- XVI
18. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- III
19. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- VI
20. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
21. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3,
616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XII
22. Účetní závěrka za 2019
23. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
24. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
25. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
26. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
27. Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
28. Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
29. Novelizace OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
30. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
31. ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
32. Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
33. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
34. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
35. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 322, k.ú. Štýřice (Opavská)
36. Kontrola usnesení ZMČ BS
37. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
38. Závěr
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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K bodu 3 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu vystoupil pan
, předseda ZO ČZS Hlinky Brno:
„Současná hektická digitální doba přináší různá nesmyslná rozhodnutí našich zastupitelů. V Brně
se to týká také Žlutého kopce a likvidaci zahrádek. Chci stručně zavzpomínat a připomenout,
jaká byla situace od roku 1945. Tato část města byla ve velmi špatném stavu, zpustošená tak, že
tehdejší samospráva – národní výbory si s územím nevěděly rady a tak vznikly svazy
zahrádkářů. Ti se s vervou pustili do těžké práce zúrodnit půdu. Tím se zahrádky staly jejich
srdeční záležitostí. Svou pílí, prací a vynaložením finančních prostředků tuto oblast zkultivovali
a zkulturnili. O stavebním zásahu do zahrádek se občas mluvilo již v minulém století za vlády
různých pravicových i levicových stran. Nakonec vždy zvítězil zdravý rozum a zahrádky zde
jsou dodnes. Můj pohled do budoucnosti je takový, že když dojde k likvidaci zahrádek, je to
nešťastné rozhodnutí. Na Žlutém kopci jde o lukrativní a atraktivní pozemky. Architekti a
byznysem posedlí developeři se chtějí zviditelnit. Plánují terasovité zabetonování se studenými
nesmyslnými stavbami bez citu pro přírodu, s prvky, které nepatří do moravské metropole.
Plánovaná zástavba bude sloužit pouze nevelké skupině majetných. Ti, kdo plánují zástavbu
Žlutého kopce, by si měli uvědomit, že pro Brno a zvlášť pro staré Brno je třeba jak Žlutý kopec,
tak Červený kopec udržet zelený a více osázet mohutnými listnatými stromy. Tyto dva kopce
proti sobě tvoří poslední ucelený zelený systém – plíce Starého Brna, schopné zmírňovat teplotní
extrémy. A pro občany města Brna je to nejlepší. Člověk a příroda patří k sobě, je to život. Naší
povinností je tyto artefakty přírody zachovat.“
Pan
vznesl připomínku k rušení zahrádek na území města Brna: „Bydlím v Brně u
Výstaviště již delší dobu, a proto mohu mluvit z vlastní zkušenosti. Dost často se stává, že
v Bystrci, Jundrově, na Veveří nebo Kounicově ulici prší a u Výstaviště ne. Proč je tomu tak?
Když se podíváte na prostor mezi Červeným kopcem a Žlutým kopcem, tak je to takový kotel
s Výstavištěm uprostřed. A dno tohoto kotle je převážně vybetonované, takže dochází k mnohem
většímu ohřevu vzduchu a stoupající teplý proud odhání dešťové mraky. Kdyby se ještě
zredukovala zeleň na stěnách kotle zrušením zahrádek na Žlutém i Červeném kopci, dojde v této
oblasti k dalšímu zhoršení situace se srážkami, protože i stěny zmíněného kotle se budou ohřívat.
Proto jsem zásadně proti rušení zahrádek na Žlutém i Červeném kopci. Je velmi důležité
současnou zeleň zachovat a ještě v daleko větší míře ji v prostoru Výstaviště obnovit. Pamatuji
krásnou alej vzrostlých kaštanů vedoucí od hlavního vstupu na Výstaviště k pavilonu Z. Už tam
není dlouho. Také je potřeba upozornit na negativní dopad rušení zahrádek do oblasti nejen
ekologické ale i sociální, kulturní a ekonomické. Všechny jsou stejně důležité. Znovu opakuji,
nerušte zeleň v Brně, rozšiřujme ji.“
Pan
zároveň vystoupil ve věci sekání trávy na Brně-střed: „Sekání trávy, řeknete si, to je
tak jednoduché, co se dá na tom pokazit? Budete se divit, ale hodně. Aby posekaná plocha
odpovídala svému účelu, musím si nejprve zodpovědět pár otázek a nastavit parametry.
1) Mají být travnaté plochy v Brně zelené, nebo to mají být žluté lány obilí? Určitě se shodneme,
že mají být zelené a ne žluté jako loni.
2) Každá plocha je jedinečná a vyžaduje specifický přístup. Parky, volné plochy, malé záhony,
vnitrobloky, dětská hřiště vyžadují rozdílné parametry, které se rok od roku mohou měnit, a
nemůžu je slepě používat každoročně stejně.
3) Musím zvolit, čím budu plochu sekat, zvolit vhodnou techniku. Jak ji budu sekat (se sběrem,
s mulčováním, jak dlouhá má tráva po sekání být). A jak často ji budu sekat, tady záleží na
ročním období, stavu klimatu a konkrétním počasí.
Dle zmíněných parametrů sekání trávy na Brně-střed v převážné většině případů neprobíhá.
Největší bolestí je sběr trávy a načasování. Když se podíváte na posekanou plochu z dálky,
vypadá jakž takž. Ale když se podíváte z blízka, uvidíte, že 30% - 40% plochy je udušeno
neposbíranými zbytky. Tráva je řídká a pod zbytky neroste vůbec. O kolik více by to bylo
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vzduchu. Tento nešvar se vyskytuje téměř na všech zelených plochách. Druhou bolestí je
načasování. Hodně často se stává, že před letními měsíci v období sucha je tráva posekaná hodně
nakrátko až ke žlutým stonkům a trvá měsíc i dva, než se zazelená. A není to otázka vláhy. Delší
zelené stoky vydrží i delší sucho. A to nemluvím o prašnosti při sekání, někdy se tomu člověk
nevyhne, ale často by mohl, kdyby chtěl. Je zajímavé, že v jiných částech Brna takové problémy
nemají. V Bystrci, v Kohoutovicích, na Vinohradech vypadají trávníky mnohem lépe. Kdyby se
omezilo brněnské ohňostrojové šílenství, po kterém na přehradě hynou ryby a ve městě vyjí psi a
ušetřené peníze se věnovaly na údržbu zeleně, určitě by to prospělo všem. Každá práce, kterou
člověk dělá, by měla být prospěšná i ostatním. Měl by ji dělat odborně a hlavně rád. I sekání
trávy.“
Paní
přednesla námitku členů Zahrádkové osady Hlinky: „Nesouhlasíme se
změnou rozsáhlé plochy zeleně, tvořené zahrádkami SB-3 a SB-5, tj. Žlutý kopec východ a Žlutý
kopec západ, na plochu zastavěnou z převážné části bytovými domy, vilami a komunikacemi.
Žádáme o zachování zahrádek (alespoň poloviny jejich stávající plochy) při zajištění
prostupnosti Žlutého kopce. Citlivý přístup k tomuto pro střed Brna tak cennému území umožní
vznik funkční soustavy hybridní zeleně zahrádek, parku podobného přírodní zahradě na
Špilberku, komunitní zahrady atd. a bude sloužit ke spokojenosti široké veřejnosti. Zahrádkářské
aktivity občanů Brna jsou více než rovnocenné jiným volnočasovým aktivitám.
Paní
, která zde vystoupila za Zahrádkářskou kolonii Kraví hora 2, sdělila, že mají
zájem o zachování stávajícího stavu, protože to je taková ekologická stabilita v centru města
Brna. Jde o unikátní zahrádkářskou lokalitu, která patří k brněnské kultuře a také k brněnské
historii. Někteří tam mají zahrádky již 70 let. Sdělila, že když se udělaly statistiky, tak se zjistilo,
že počet lidí na stejné ploše ve veřejném parku je nižší než na tomto typu zahrádek. Velký
význam je produkce kyslíku a vlhkosti a teplotní regulace vlhkosti, snižování prašnosti a hluku.
Velký význam mají zahrádky z hlediska zachování genofondu původních dřevin a rostlin. Velice
vynikající je aktivní zapojení občanů v této kolonii, protože je to pro ně vhodně účinná prevence
depresivity, omezené mobility a nemocnosti a to zvlášť u starší populace, kam i ona sama patří. I
z ekonomického hlediska je to v pořádku, městu platí nájem a o všechno se tam postarají a vše
ostatní si platí sami. Dále sdělila, že je tam úžasný biotop pro ptáky, je tam 51 druhů ptáků, ale i
ostatních zvířat a 281 druhů cévnatých rostlin. Myslí si, že tahle zahrádkářská kolonie je lepší
než nějaký veřejný park, ale nejsou proti průchodnosti. Předkládaný návrh, že by se zrušily
zahrádky, není v souladu s chystaným zahrádkářským zákonem, který by měla brzy schválit
Sněmovna, a který speciálně zahrádkářskou činnost označuje jednoznačně za veřejně prospěšnou
činnost.
Pan
se zastupitelů zeptal, jakým způsobem je nový návrh územního plánu v souladu s
§ 18 stavebního zákona, který stanoví cíle územního plánování. Mezi cíle územního plánování
podle tohoto zákona patří: udržitelný rozvoj území, příznivé životní prostředí a soudržnost
společenství obyvatel v území, ochrana civilizačních hodnot, urbanistické, architektonické a
krajinářské dědictví krajiny. Dotázal se, jakým způsobem podporuje zrušení zahrádek na Žlutém
kopci soudržnost společenství obyvatel a jakým způsobem chrání příznivé životní prostředí a
udržitelný rozvoj v území.
Pan starosta odpověděl, že pořizovatelem územního plánu je Kancelář architekta města Brna,
která je připravená tyto věci zodpovědět, jelikož následující bod je projednání návrhu územního
plánu. Pan starosta dále sdělil, že soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování je
součástí textové části odůvodnění územního plánu, je to veřejně přístupný dokument, který je k
dispozici na internetu, čili tam je možné se s ním seznámit. Součástí je i vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj, což je také přístupné. Soulad je tedy možné si zjistit, nicméně pan starosta je
přesvědčený, že Kancelář architekta města Brna je schopná odpovědět.
Pan
se vyjádřil, že před několika měsíci chtěli Zelení zakázat brčka na pití, ale
všechno bylo změněno. V Metropolitanu se Zelení chválí, jak zachraňují stromy v ulicích, fakta
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jsou však opačná. Ulice Bayerova měla lipovou alej, rekonstrukce ulice je realizována tak, že
pod zámkovou dlažbou je betonová deska a schovaný kanál. Lípy usychají i ve vrchní části nebo
již jsou mrtvé. Mluvčí Zelených se určitě přijde podívat a na příštím zasedání podá vysvětlení a
zařídí nápravu. Dále sdělil, že ekologie dále způsobila to, že zrušila 60 parkovacích míst a nyní
modré zóny zrušily 15-20 parkovacích míst. Byl spáchán dobrý skutek, městská polici má zde
žně.
Paní
zde vyjádřila stanovisko zahrádkářů a přátel: „Zahrádkářská osada Kraví hora
2 je místo s dlouholetou tradicí. První zmínky o osadě jsou zdokumentovány již z doby po 1.
světové válce. Za dobu existence systematicky a v souladu s přírodou hospodaří na zmiňovaném
území již generace našich spoluobčanů. Hospodaří bez nároků na finanční prostředky ze strany
města. Osada také plní funkci socializační a to díky setkávání občanů různých věkových
generací a z různých sociálních vrstev. Také mladá generace dychtící po zdravém životním stylu
spatřuje v zahrádkaření životní filozofii. Samotnou kapitolou jsou funkce ekologické,
zahrádkářská osada poskytuje útočiště mnoha rostlinným i živočišných druhům. Vzhledem ke
své rozloze na termoregulaci okolí zadržuje srážkové vody v krajině.“
Paní
se vyjádřila, že nesouhlasí se zrušením zahrádek na Žlutém kopci. Tato
zahrádkářská kolonie má dlouholetou historii a svůj nemalý význam. Slouží v současné době
k prospěšné činnosti zahrádkaření, ale funguje také jako zelené plíce Starého Brna. V nemalé
míře se zasazuje v horkých letních dnech o ochlazování okolí, zasakování vody a také zde žijí
vzácní živočichové. Plocha Žlutého kopce, obrovská svou plochou, má být z velké části
přeměněna na rezidenční bydlení. Není toto však plýtvání úžasným přírodním zdrojem? Tato
plocha by se přeci mohla stát polyfunkční plochou pro bydlení, odpočinek i zahradničení při
použití různých krajinných prvků jako sadů, lesíků, okrasných zahrad, zahrad zahrádkářů,
výrazných stromů a samozřejmě jezírek zadržujících vodu a co nejvíce zasakovacích ploch.
Krajinný architekt by si zajisté poradil s pestrou skladbou pro toto neobvyklé a krásné území. A
zajisté by našel vhodné místo pro další zahrádkářskou činnost. Paní
apeluje na
zastupitele, aby využili této výzvy ke zviditelnění města Brna nekonvenčním a polyfunkčním
návrhem odpovídajícím současným potřebám Brňanů. Návrhem, který může Brno zviditelnit
mezi městy nejen v ČR ale i v cizině. Vyzvala zastupitele, aby nezahodili tuto šanci.
Dr.
se též vyjádřila k zahrádkám a sdělila, že Zahrádkářská osada Kraví hora 2
je velmi významným přírodním prvkem v blízkosti centra města Brna. Celá oblast zahrádek je
hustě osázena stromy, z nichž některé jsou staré 80 let, tedy zpočátku vzniku této zahrádkářské
osady. Významné je, že se zde zachovávají původní odrůdy stromů, které jinde mizí nebo již
vymizely. Důležitým aspektem je, že zahrádkáři na sebe berou náklady na údržbu svěřené
plochy. Jak zeleninové a květinové záhony, tak stromy a keře v zahrádkářských osadách
disponují mnohem větší listovou plochou než trávníky parků a parkové dřeviny. Zahrádkáři
nejen svou činností rozšiřují zelené plochy a přispívají tím ke zlepšení životního prostředí, ale
současně na sebe berou náklady, které by jinak muselo nést město, které tak dlouhodobě
profituje z dobrovolných aktivit občanů a přináší tak Brnu i nespornou ekonomickou úlevu. Na
závěr vyzvala městkou část, aby se připojila a podpořila zahrádkáře při schvalování územního
plánu a při jejich námitkách, které podají.
Pan
se vyjádřil ke zvýšené hladině akustického tlaku v centru města. Sdělil, že to není
v pořádku a ta hladina je na náměstí Svobody stále zvýšená a město nekoná. Je mu líto, že musel
jít tak daleko a podat exekuci proti MMB a mrzí ho, že do dnešního dne není tento exekuční titul
vyřešen, doufá tedy, že se brzy vyřeší. Požádal, aby opravdu ten klid v centru byl a byly
dodržovány hladiny akustického tlaku. Dále se vyjádřil k fungování restauračních zahrádek po
koronavirové krizi, že fungují déle než do 22 hodin, jelikož zavírací hodiny u zahrádek jsou
prodlužovány, proto upozornil na tento nedostatek. Jelikož pan
nerespektoval pokyny
pana starosty a pravidla tohoto bodu, bylo mu slovo odebráno.
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K bodu 4 - Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Pan starosta přivítal ředitele KAM, Doc. Ing. arch. Michala Sedláčka,
, kteří návrh územního
plánu představili a následně odpovídali na vznesené dotazy.
Po odchodu zástupců z KAM proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. arch. Horák, Bc. Doležal,
JUDr. Závodský, Ing. arch. Bořecký, Ing. Bílek, RNDr. Chvátal a pan starosta.
Ing. arch. Horák navrhl úpravu přílohy č. 1 na str. 7, bod 13 zeleň Červený kopec navrhuje
doplnění jedné plochy B/v3, aby tam místo dvou byly tři.
Bc. Doležal navrhl úpravu přílohy č. 1 spočívající v doplnění koridoru v návrhové ploše zeleně
na místě rušené železniční trati – Jižní centrum.
Ing. Bílek podpořil návrh na pana zastupitele Doležala.
JUDr. Závodský navrhuje vypustit souhlasnou část usnesení, nahradit ji textem ve znění, že
uplatňuje k Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území připomínky, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládací část ponechat.
JUDr. Závodský dále navrhuje usnesení, že ZMČ BS žádá Statutární město Brno, aby požádalo
příslušné orgány o prodloužení zákonné lhůty pro přijetí nového územního plánu.
JUDr. Závodský prosí o zaznamenání do zápisu, že podporou přílohy č. 1 ne zcela souzní potom
s návrhem ve vztahu ke Žlutému kopci.
Pan starosta dal nyní hlasovat o vznesených návrzích. Nejdříve dal hlasovat o původním návrhu
usnesení:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s Návrhem Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
(zpracovatel Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace; březen 2020) s
požadavkem na uplatnění připomínek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat OÚPR
MMB o přijatém usnesení.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 14 nehlasoval
Po hlasování proběhla krátká diskuze o tom, v jakém pořadí by mělo být o vznesených návrzích
hlasováno. Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu JUDr. Závodského:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
uplatňuje
k Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
připomínky, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat OÚPR
MMB o přijatém usnesení.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 8 se zdržel, 26 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
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Nyní bylo hlasováno o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/04-01 Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s Návrhem Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území (zpracovatel Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace;
březen 2020) s požadavkem na uplatnění připomínek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat
OÚPR MMB o přijatém usnesení.
Hlasování: 36 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Ing. arch. Horáka:
Usnesení ZMČ/2020/13/04-02 Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s úpravou přílohy č. 1, a to na str. 7, bod 13 zeleň Červený kopec, spočívající v doplnění o jednu
plochu B/v3 rozšířenou ze dvou ploch na tři.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu JUDr. Závodského:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
žádá
Statutární město Brno, aby požádalo příslušné orgány o prodloužení zákonné lhůty pro přijetí
nového územního plánu.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 19 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Bc. Doležala:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s úpravou přílohy č. 1, spočívající v doplnění koridoru v návrhové ploše zeleně na místě rušené
železniční trati – Jižní centrum.
Hlasování: 13 pro, 2 proti, 9 se zdržel, 18 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
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K bodu 5 - Dispozice s majetkem - Prodej Lerchova 14
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Mgr. Lukášová Spilková, 1. místostarosta Bc. Landa a pan
, občan
z řad veřejnosti.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Usnesení ZMČ/2020/13/05 Dispozice s majetkem - Prodej Lerchova 14
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1027, jehož součástí je bytový dům č.p.
306 (Lerchova 14), p.č. 1028, p.č. 1026/1, k.ú. Stránice, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1027, jehož součástí je bytový dům č.p.
306 (Lerchova 14), p.č. 1028, p.č. 1026/1, k.ú. Stránice, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 11 proti, 6 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Dr. Ing.
Kylbergerová, BcA. Kalousek a 1. místostarosta Bc. Landa.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí
s odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 672, jehož součástí je bytový dům č.p. 176
(Kamenná 5) a p.č. 673, k.ú. Štýřice, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 672, jehož součástí je bytový dům č.p. 176
(Kamenná 5) a p.č. 673, k.ú. Štýřice, k datu prodeje a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 17 pro, 8 proti, 3 se zdržel, 13 nehlasoval
Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné, proto dal pan starosta o návrhu Mgr. Flamikové znovu
hlasovat:
Hlasování: 19 pro, 8 proti, 3 se zdržel, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/06 Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
revokuje
usnesení 23. ZMČ BS ze dne 13.09.2017, č.usn. ZMČ/2017/23/15,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 672, jehož součástí je bytový dům č.p.
176 (Kamenná 5) a p.č. 673, k.ú. Štýřice, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které
budou připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 672, jehož součástí je bytový dům č.p.
176 (Kamenná 5) a p.č. 673, k.ú. Štýřice, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 17 pro, 13 proti, 9 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 nebylo přijato.
K bodu 7 - Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 45
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková, pan
, občan z řad veřejnosti a Mgr. Marciniszyn.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí s odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 151 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 245 m2,
jehož součástí je bytový dům č.p. 150 (Křenová 45), k.ú. Trnitá, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
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Hlasování: 15 pro, 10 proti, 1 se zdržel, 15 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/07 Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 45
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
trvá
na usnesení 22. ZMČ BS ze dne 21.06.2017, č.usn. ZMČ/2017/22/29,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 151 – zastavěná plocha a nádvoří o
vým. 245 m2, jehož součástí je bytový dům č.p. 150 (Křenová 45), k.ú. Trnitá, k datu
prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 12 proti, 5 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, BcA. Kalousek, J. Pertl, 1. místostarosta Bc. Landa a Ing. arch. Bořecký.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Pan starosta navrhuje doplnit usnesení o text: za předpokladu vymezení jednotek v domě
Prohlášením vlastníka budovy a za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových
prostor v domě.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí
s odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 264, jehož součástí je bytový dům č.p. 394
(Křenová 70), k.ú. Trnitá, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 264, jehož součástí je bytový dům č.p. 394
(Křenová 70), k.ú. Trnitá, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 17 pro, 8 proti, 4 se zdržel, 12 nehlasoval
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Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu na doplnění usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/08-01 Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s doplněním textu: „za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka
budovy a za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor v domě.“
Hlasování: 23 pro, 15 proti, 0 se zdržel, 3 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nyní dal pan starosta hlasovat o usnesení jako celku:
Usnesení ZMČ/2020/13/08-02 Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
revokuje
usnesení 24. ZMČ BS ze dne 01.11.2017, č.usn. ZMČ/2017/24/05,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 264, jehož součástí je bytový dům č.p.
394 (Křenová 70), k.ú. Trnitá, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“, za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy a za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor
v domě,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 264, jehož součástí je bytový dům č.p.
394 (Křenová 70), k.ú. Trnitá, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 22 pro, 16 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 nebylo přijato.
K bodu 9 - Dispozice s majetkem - Prodej Stavební 9
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková, JUDr. Závodský, Ing. Komárek a Bc. Pešáková.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí
s odsvěřením.
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Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 118/1, jehož součástí je bytový dům č.p. 33
(Stavební 9), k.ú. Trnitá, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 118/1, jehož součástí je bytový dům č.p. 33
(Stavební 9), k.ú. Trnitá, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 19 pro, 10 proti, 2 se zdržel, 10 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/09 Dispozice s majetkem - Prodej Stavební 9
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 118/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
33 (Stavební 9), k.ú. Trnitá, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 118/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
33 (Stavební 9), k.ú. Trnitá, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 16 pro, 14 proti, 8 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 nebylo přijato.
K bodu 10 - Dispozice s majetkem - Prodej Orlí 6
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, pan
a pan
, občané z řad veřejnosti.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí
s odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
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nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 205/1, jehož součástí je bytový dům č.p. 486 (Orlí
6), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“,
za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy a za podmínky, že
prodej bude realizován bez nebytových prostor v domě,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 205/1, jehož součástí je bytový dům č.p. 486 (Orlí
6), k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 18 pro, 9 proti, 4 se zdržel, 10 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/10 Dispozice s majetkem - Prodej Orlí 6
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
revokuje
usnesení 22. ZMČ BS ze dne 21.06.2017, č.usn. ZMČ/2017/22/28,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 205/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
486 (Orlí 6), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“, za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy a za podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor
v domě,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 205/1, jehož součástí je bytový dům č.p.
486 (Orlí 6), k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 17 pro, 17 proti, 4 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 nebylo přijato.
K bodu 11 - Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 6
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Ing. Komárek, vedoucí OISBD, BcA. Kalousek, pan starosta a 1. místostarosta Bc.
Landa.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
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Usnesení ZMČ/2020/13/11 Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 6
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí pozemku p.č. 568, jehož součástí je bytový dům č.p.
640 (Solniční 6), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 7 proti, 4 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, pan starosta, JUDr. Závodský, Ing. Komárek, Dr. Ing. Kylbergerová a JUDr. Kerndl.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Usnesení ZMČ/2020/13/12 Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí pozemku p.č. 599, jehož součástí je bytový dům č.p.
239 (Solniční 11/Česká 23), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“ a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 10 proti, 3 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
Vzhledem k tomu, že se přiblížila 19. hodina, pan starosta dal hlasovat o pokračování zasedání:
ZMČ BS na svém 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 29 pro, 3 proti, 0 se zdržel, 9 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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K bodu 13 - Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 49
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila paní
, občanka z řad veřejnosti, BcA. Kalousek, JUDr. Závodský, Dr. Ing. Kylbergerová a
paní
, občanka z řad veřejnosti.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí s
odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 699, jehož součástí je bytový dům č.p. 212 (Údolní
49) a p.č. 700, k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 699, jehož součástí je bytový dům č.p. 212 (Údolní
49) a p.č. 700, k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 17 pro, 13 proti, 0 se zdržel, 11 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/13 Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 49
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 699, jehož součástí je bytový dům č.p.
212 (Údolní 49) a p.č. 700, k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 699, jehož součástí je bytový dům č.p.
212 (Údolní 49) a p.č. 700, k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 15 proti, 2 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.

16

K bodu 14 - Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 51
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Mgr. Marciniszyn, Ing. arch. Bořecký, 1. místostarosta Bc. Landa, pan starosta a Ing.
Schwab.
BcA. Kalousek za klub Žít Brno prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem
předmětných pozemků, respektive staveb.
Mgr. Flamiková navrhuje opozitní usnesení, že nesouhlasí se zařazením a nesouhlasí s
odsvěřením.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Flamikové:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 697, jehož součástí je bytový dům č.p. 619 (Údolní
51), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
nesouhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 697, jehož součástí je bytový dům č.p. 619 (Údolní
51), k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Hlasování: 17 pro, 11 proti, 0 se zdržel, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2020/13/14 Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 51
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 697, jehož součástí je bytový dům č.p.
619 (Údolní 51), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemku p.č. 697, jehož součástí je bytový dům č.p.
619 (Údolní 51), k.ú. Město Brno, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 23 pro, 15 proti, 2 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
Byla vyhlášena 10 minutová přestávka.
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K bodu 15 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1852/2, k.ú. Štýřice (Stráň)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/15 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1852/2, k.ú. Štýřice
(Stráň)
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 1852/2 o vým. 17 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky pana
z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 - Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Grmelova 6) – IV
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/16 Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Grmelova 6) – IV
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě
Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše
v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu,
minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy a
souhlasí
se záměrem prodeje volné obecní vymezené bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě
Grmelova č. p. 59 (č.or. 6), postaveném na pozemku p.č. 563, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 59, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 563 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 562 a 561/2, vše
v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu,
minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy,
doporučuje
ZMB schválení záměru prodeje nemovité věci podle druhé části tohoto usnesení a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko Magistrátu města
Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 5 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 - Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8)- XVI
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/17 Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8)- XVI
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
/ v bytovém domě Solniční č. p.
145 (č.or. 8), postaveném na pozemku p.č. 567, k.ú. Město Brno, stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 5.350.000,-- Kč za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi bytové jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 - Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4,
616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- III
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Ing. Vodáková a JUDr. Závodský.
Usnesení ZMČ/2020/13/18 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1,
616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- III
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 131 m2) o velikosti 6960/243693, 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 185 m2) o velikosti 6960/243693, 616/3 (zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 184 m2) o velikosti 6960/243693, 616/4 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 851 m2) o velikosti 6960/243693, 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2) o velikosti 27840/1218465, 616/6 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti 6960/243693, 616/7 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti 27840/1218465, vše v k.ú. Veveří,
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vlastníkovi vymezené bytové jednotky č.
/ v bytovém domě Grohova 45 (č.p.
137), za cenu obvyklou ve výši 244.650,- Kč a za podmínek nabídky prodeje, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi bytové jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 - Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4,
616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- VI
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/19 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1,
616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- VI
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 131 m2)o velikosti 4613/243693, 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 185 m2) o velikosti 4613/243693, 616/3 (zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 184 m2) o velikosti 4613/243693, 616/4 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 851 m2) o velikosti 4613/243693, 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2) o velikosti 18452/1218465, 616/6 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti 4613/243693, 616/7 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti 18452/1218465, vše v k.ú. Veveří,
vlastníkovi vymezené bytové jednotky č.
/ v bytovém domě Grohova 47 (č.p.
534), za cenu obvyklou ve výši 162.150,- Kč a za podmínek nabídky prodeje, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi bytové jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 - Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4,
616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/20 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1,
616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
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ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 131 m2) o velikosti 4613/243693, 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 185 m2) o velikosti 4613/243693, 616/3 (zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 184 m2) o velikosti 4613/243693, 616/4 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 851 m2) o velikosti 4613/243693, 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2) o velikosti 18452/1218465, 616/6 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti 4613/243693, 616/7 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti 18452/1218465, vše v k.ú. Veveří,
vlastníkovi vymezené bytové jednotky č.
/ v bytovém domě Grohova 47 (č.p.
534), za cenu obvyklou ve výši 162.150,- Kč a za podmínek nabídky prodeje, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi bytové jednotky).
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 - Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4,
616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XII
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/21 Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1,
616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XII
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 131 m2) o velikosti 5199/243693, 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 185 m2) o velikosti 5199/243693, 616/3 (zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 184 m2) o velikosti 5199/243693, 616/4 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 851 m2) o velikosti 5199/243693, 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 25 m2) o velikosti 20796/1218465, 616/6 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti 5199/243693, 616/7 (zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti 20796/1218465, vše v k.ú. Veveří,
vlastníkovi vymezené bytové jednotky č.
/ v bytovém domě Grohova 47 (č.p.
534), za cenu obvyklou ve výši 182.750,- Kč a za podmínek nabídky prodeje, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení (zaslat
nabídku vlastníkovi bytové jednotky).
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Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 - Účetní závěrka za 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/22 Účetní závěrka za 2019
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
účetní závěrku MČ Brno-střed za rok 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/23 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
závěrečný účet za rok 2019 dle příloh č. 1-8 tohoto materiálu a
souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr.
Marciniszyn a vedoucí EO.
Usnesení ZMČ/2020/13/24 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
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bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020, které tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2020,
který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 29 pro, 0 proti, 7 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 - Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/25 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 - Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/26 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 - Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/27 Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění a doplňuje OZV
statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1
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tohoto materiálu, s návrhem na doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto
materiálu) takto: „Městská část Brno-střed, blok východ: dětské hřiště Nové sady 45 –
Křídlovická“ a
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění a doplňuje
OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu, s návrhem na doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č. 4
tohoto materiálu) takto: „Městská část Brno-střed, blok východ: dětské hřiště Nové
sady 45 – Křídlovická" a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 - Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/28 Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, s návrhem na:
- rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na držitele psů pro obyvatele
městské části Brno-střed, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění,
maximálně však na 2 psy v rámci jedné domácnosti (příloha č. 1 OZV, tj. příloha č. 3
tohoto materiálu),
- nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za psa)
- úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
- osvobození držitelů canisterapeutických psů z poplatku ze psa na území MČ Brnostřed,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu, s návrhem na:
- rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na držitele psů pro obyvatele
městské části Brno-střed, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění,
maximálně však na 2 psy v rámci jedné domácnosti (příloha č. 1 OZV, tj. příloha č. 3
tohoto materiálu),
- nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za psa)
- úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
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- osvobození držitelů canisterapeutických psů z poplatku ze psa na území MČ Brnostřed a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 - Novelizace OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V diskuzi vystoupil JUDr. Závodský.
Usnesení ZMČ/2020/13/29 Novelizace OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění a doplňuje OZV
statutárního města Brna č. č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
- vyjma doplnění čl. 56 odst. 2 písm. g) – opatrovnictví dospělým osobám v trestním
řízení
- s návrhem na doplnění čl. 55 a úpravu čl. 55 a 56 v oblasti sociální péče dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu,
- s návrhem na úpravu čl. 76 odst. 12 odst. 1 a 2 - zvýšení příjmu z kupní ceny na 50
% a současně návrhem na vypuštění věty v odst. 2: "Zastupitelstvo města Brna může v
odůvodněném případě rozhodnout o příjmu městské části ve výši 30% z kupní ceny"
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění a doplňuje
OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
- vyjma doplnění čl. 56 odst. 2 písm. g) – opatrovnictví dospělým osobám v trestním
řízení
- s návrhem na doplnění čl. 55 a úpravu čl. 55 a 56 v oblasti sociální péče dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu,
- s návrhem na úpravu čl. 76 odst. 12 odst. 1 a 2 - zvýšení příjmu z kupní ceny na 50
% a současně návrhem na vypuštění věty v odst. 2: "Zastupitelstvo města Brna může v
odůvodněném případě rozhodnout o příjmu městské části ve výši 30% z kupní ceny", a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
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K bodu 30 - ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V diskuzi vystoupil JUDr. Závodský a JUDr.
Dumbrovská.
Usnesení ZMČ/2020/13/30 ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
změnu zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkové organizace, dle
dodatku č. 2 (příloha č. 2 tohoto materiálu), související se zrušením služebního bytu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku č. 2 ke zřizovací listině a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dodatku zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 30 bylo přijato.
K bodu 31 - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. V diskuzi vystoupil JUDr. Závodský.
Usnesení ZMČ/2020/13/31 ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
změnu zřizovací listiny ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvkové organizace, dle dodatku č.
1 (příloha č. 2 tohoto materiálu), související se zrušením služebního bytu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke zřizovací listině a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dodatku zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 31 bylo přijato.
K bodu 32 - Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
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Kalousek, JUDr. Závodský a Mgr. Jílková.
Usnesení ZMČ/2020/13/32 Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč spolku Junák - český skaut, okres
Brno-město, z. s., Moravské náměstí 12, 602 00 Brno, IČ: 621 57 302,
schvaluje
darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
zapsaným spolkem Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s., Moravské nám. 12,
602 00 Brno, IČ: 621 57 302, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem darovací smlouvy a
ukládá
kanceláři starosty a vnějších vztahů výše uvedenou smlouvu připravit k podpisu.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 32 bylo přijato.
K bodu 33 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, Mgr. Lukášová Spilková a 1. místostarosta Bc. Landa.
Usnesení ZMČ/2020/13/33 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 13. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 33 bylo přijato.
K bodu 34 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský a Mgr. Bc. Macurová.
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Usnesení ZMČ/2020/13/34 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 13. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 34 bylo přijato.
K bodu 35 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 322, k.ú. Štýřice (Opavská)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/35 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 322, k.ú. Štýřice
(Opavská)
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 322 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
a
.
z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní
ceny z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 35 bylo přijato.
K bodu 36 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2020/13/36 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 10.06.2020,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 36 bylo přijato.
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K bodu 37 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Mgr. Marciniszyn by byl rád, kdyby pan 1. místostarosta Bc. Landa, který má v gesci životní
prostředí, navrhl nějaký systém, aby zastupitelé nemuseli dostávat stohy materiálů, případně aby
se jim i výplatnice zasílaly elektronicky. Takto to dělá i město a Mgr. Marciniszynovi by to moc
pomohlo.
JUDr. Závodský sdělil, že 29.05.2020 požádal pana tajemníka o kopii žaloby ve věci
a
spol., následně to urgoval 04.06.2020, ale do dnešního dne pan tajemník nereagoval. Proto se
připomíná ještě i takhle. Dále se vrátil k tématu vyasfaltované plochy na Nových sadech. Sdělil,
že ví, že je to pod správou města, respektive B-KOM, ale zaznamenal snahu místních skaterů
využít část parkovací plochy na Kraví hoře, kterou se velmi úspěšně (ironie) podařilo
vyasfaltovat za 400 tisíc Kč. A plocha na Nových sadech stále leží ladem a přitom by tam mohla
pro takový účel sloužit, takže JUDr. Závodský znovu apeluje na vedení radnice, aby to
zaurgovala, nebo pokud si natolik věří, aby si to vzali do správy, aby to mohlo lidem sloužit a
nedívali se jen na vyasfaltovanou plochu za zavřenými dveřmi a plotem. A dále se dotázal na
výběrové řízení na dodávku pro MŠ Horní na nové workoutové hřiště. Vídá víc těch workoutů za
plotem škol, a to je malý apel na Ing. Schwaba, kde je jaksi ochota to otevírat veřejnosti a spíše
to slouží jen těm dětem, což JUDr. Závodský chápe. Na druhou stranu když se do toho investují
peníze a je to v zabydlené lokalitě, tak by byla škoda, kdyby to nemohlo sloužit i lidem. A pokud
to umíme dělat v rámci odboru školství, tak nevidí důvod, proč by to nešlo zvládat i na veřejných
plochách a našich parcích.
1. místostarosta Bc. Landa nejdřív sdělil, že se původně hlásil s dopřesněním toho, co říkal v
předchozím bodě pan vedoucí Matejov. Nebyl si jist, ve kterém odstavci zákona o obcích je nám
uloženo přijmout do 30.06. zprávu o hospodaření. Takže ze zákona je to povinností, byť jsme
městská část, nejsme obec. Co se týká tisku materiálů, sdělil, že už v roce 2015 zavedli program,
který umožňuje všem, kteří mají techniku, která je schopná se připojit na datové úložiště,
konzumovat ty materiály. Zkusili to nastavit v rámci minulých zastupitelstev tak, že ti, kteří měli
zájem o materiály papírové, tak se museli přihlásit, že chtějí materiály papírové. Pan
místostarosta by to s dovolením tedy vzal tak, že ti, kteří mají rádi papír, aby se přihlásili, jinak
to všem bude zrušeno. Takže ti, kteří chtějí materiály tisknout, ať se obrátí na OPO a zadají si
pokyn, že chtějí materiály tisknout. Dále sdělil, že program, který toto umožňuje, se nám vrátil
za dva týdny provozu, protože dva týdny provozu nám stačily na pokrytí nákladů spojené s
licencí a za dva týdny ten ušetřený papír pro městskou část znamenal, že od roku 2015 šetříme.
Co se týká podnětu na workoutová hřiště, pan místostarosta za ně děkuje. Gesce životního
prostředí není jen o workoutových hřištích, je to také o řadě jiných věcí, řešení provozních
záležitostí. Má za to, že vypořádává všechny podněty, ať už se jedná o lavičky, hřiště nejen
workoutová ale i klasická, úpravy zelených ploch, rozšiřování zelených ploch. Máme
narozpočtovány a nachystány i adaptační opatření pro tento rok, takže je toho celá řada.
Samozřejmě je připraven se i na individuální podněty a umístění jednotlivých workoutových
hřišť podívat, byť je to gesce kolegy Schwaba.
BcA. Kalousek se dotázal na jednu věc ohledně tzv. alkovyhlášky. Vzhledem k tomu, že zde již
není paní primátorka, poprosil radu či pana starostu o prověření na MMB, zda se chystá
respektovat vůli Zastupitelstva MČ Brno-střed a do té vyhlášky promítnou přílohu v podobě, jak
jsme si zde schválili, či zda do budoucna velké zastupitelstvo plánuje to, že tu vůli Zastupitelstva
MČ Brno-střed bude brát jen jakési doporučení a bude ji dále upravovat dle svého, což se zatím
nedělo a BcA. Kalousek to tak považuje za správné. Na dovysvětlení sdělil, že se jedná o to, že v
médiích proběhla informace, že tady ta vyhláška by z úrovně ZMB měla být upravována a to, co
jsme si zde minule schválili, by mělo být dále upravováno a limitováno. Takže prosí o prověření
tohoto a předem za to děkuje.
Pan starosta sdělil, že to také zaznamenal a budou se na to dotazovat.
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Příští zasedání ZMČ BS se uskuteční po prázdninách ve středu 16. září 2020.

K bodu 38 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 20.10 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Ing. arch. Petr Bořecký a Mgr. Jan Mandát, LL.M.
Zapsala: Miroslava Válková
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