ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 06.11.2019 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 42
celkem: 42
Omluven: Pavel Dvořák, Mgr. Pavla Lukešová, Ing. Zdeněk Machů
JUDr. Markéta Vaňková odchod v 17:30 hod.
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 zasedání zastupitelstva je audiovizuálně
přímo přenášeno prostřednictvím sítě internet a z tohoto zasedání je pořizován
zvukový a audiovizuální záznam.
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 8. zasedání ZMČ BS Miroslav Vaníček a Martin Drdla, MSc.
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: Ing. Mgr. Pavel Mises a Mgr. Marie Jílková.
Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 910, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1465, k.ú. Staré Brno (Nové Sady)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole (Lidická)
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 69
Dispozice s majetkem - Prodej Jana Uhra 1
Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/ nám. 28.
října 1
Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 17
Dispozice s majetkem - Odsvěření domu Mlýnská 26
Dispozice s majetkem - Pellicova 11
Dispozice s vymezenou obecní nebytovou jednotkou (Nové sady 22)
Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/ (Křenová 23)
Uzavření dohody o narovnání
Žádost o prominutí pohledávky - Vídeňská, Brno
Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
Návrh změn Územního Plánu města Brna 2019
Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o spádových obvodech škol novelizace 2019
Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
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

Hlasování: 42 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Program byl přijat.
K bodu 3 - Hovory s občany
se připomněl ohledně lokality Stará 6, s panem tajemníkem jsou v kontaktu a
věří, že se tato záležitost vyřeší. Na konci minulého volebního období se na něj obrátili občané z
toho domu s tím, že jeden jejich kolega má v pronájmu vnitřní dvůr.
si myslí, že ten
dvůr je k užívání všech, a protože ten dotyčný pán to začal užívat víceméně pro sebe a některým
bylo řečeno, že tam zkrátka přístup mít nebudou, tak SVJ, které tam sídlí, před několika měsíci
rozhodlo, že chce ten právní stav změnit s tím, že by řádně platilo nájem právě SVJ a ne ten
jednotlivec. Myslí si, že ta situace by potom byla ideální a nikdo by se s nikým nedohadoval a
přístup by tam měli všichni rovným dílem. Dle
to je rozhodnutí, které je hodno 90 tis.
městské části, všech, kteří to budou mít na projednávání v komisích či radě městské části. Vyřeší
se to tak ideálně i to, že nájem bude placen a mezilidské vztahy na Staré nebudou tak
problematické.
Pan starosta odpověděl, že Rada městské části Brno-střed bude toto řešit v pondělí, bude to
projednávat a určitě k tomu sdělenému přihlédne.
Pan
vystoupil se dvěma dotazy, které vyvolaly články ve Zpravodaji městské části
Brno-střed. První dotaz je na lavičku Václava Havla, která byla instalovaná asi před třemi týdny
na terasách. Ve zpravodaji je psáno, že byla schválena městem Brnem a městská část to
realizovala za 300 tis. Kč, nad touto částkou se pan
pozastavil a na místo se byl podívat.
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Více ho zaujalo to, že bylo řečeno, že to je financováno ze sbírek a že se vybralo jen 30 tis. Kč.
Pan
se ptá, jestliže se dělá něco ze sbírek, buď se ta sbírka vybere, nebo se na to ještě musí
vypůjčit, ale z toho co si přečetl, mu vyplynulo, že zbytek částky zaplatilo Brno-střed. A zdá se
mu to podivné, když si pak přečte článek paní zastupitelky Kylbergerové, co se týká
hospodárnosti atd. Na toto by chtěl tedy odpovědět, proč se to tak děje a doufá, že se na lavičku
byli zastupitelé podívat, jinak podotýká, že ty terasy jsou tam moc pěkné. Druhý dotaz je k
článku, který napsal zastupitel Michal Závodský, kde poukazuje na tři věci, na odstartování užší
urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce. Je problém se Žlutým
kopcem okolo nemocnice a říká, že z toho byla vyloučena veřejnost, že se vůbec k tomu nemůže
vyjádřit nebo nevyjádřila a že se tam dějí nějaké podivné věci, takže to je ke Žlutému kopci a
Kraví hoře. Potom má další dotaz na revitalizaci parku u ulice Tomešova, to je totéž, vůbec o
tom neví veřejnost, co se tam vlastně bude dít. Podle Michala Závodského se tam dějí podivné
věci. Dotázal se, zda je někdo z přítomných mu k tomu krátce něco říct.
Pan starosta odpověděl na první dotaz, který se týkal umístění lavičky Václava Havla. Toto byla
akce, kterou investičně zajišťovalo město Brno, nikoliv městská část Brno-střed.
Ing. arch. Bořecký odpověděl na zbylé dotazy. Sdělil, že k článku kolegy Závodského se nebude
vyjadřovat, protože ty domněnky takto dál by mohl posoudit docent
, ale je
připraven záměr revitalizace vyhlídky na Žlutém kopci. Záměr je dostupný z materiálů z rady,
jedná se o opravu vyhlídky, která byla zbudovaná někdy v 80. letech a co se týká architektonické
soutěže, tak se jedná o užší architektonickou soutěž na budoucí podobu a jakým způsobem bude
zastavěný Žlutý kopec. Je to podklad pro územní studii. Veřejnost vyloučena není, aby řekl
upřímně, k rozvojovým záměrům města a samozřejmě v první fázi se musí vyjadřovat odborníci,
proto byla pro pořízení územní studie vybrána architektonická soutěž, protože odborníci nejlépe
zhodnotí možný způsob rozvoje města v této lokalitě a tento záměr bude představen veřejnosti.
Pan
ještě zareagoval s tím, že pan starosta řekl, že to zajišťovalo město Brno, ale je to
realizováno na Brno-střed, takže kdo to tedy platil město Brno nebo Brno-střed.
Pan starosta odpověděl, že to platilo město Brno a je rád, že to je na území městské části.
Pan
se dotázal, pokud by se chtěl na toto zeptat, zda tedy musí jít na město Brno.
Paní primátorka Vaňková odpověděla, že je tomu tak, lavička Václava Havla byla hrazena z
rozpočtu města Brna, celkové náklady byly 300 tis. Kč s tím, že byla zároveň vyhlášena sbírka,
ale nebylo dopředu stanoveno, že by celá ta cena měla být financována z té sbírky. Vědělo se, že
pokud ve sbírce nebude dostatek finančních prostředků, tak tu zbývající část bude hradit město
Brno. Sbírka stále probíhá, tak je možné, že ještě nějaké peníze budou vybrány. Za sebe by ráda
uvedla, že je ráda, že tato lavička byla instalována v Brně, je to třicátá lavička ve světě, tyto
lavičky nejsou pouze v ČR, ale jsou po celém světě. Ta cena, která se může zdát poměrně
vysoká, je dána tím, že je to umělecké dílo, které bylo vytvořeno Bořkem Šípkem a všechny ty
lavičky po celém světě jsou obdobné, takže se platí i poplatek za autorská práva. Bořek Šípek byl
sám přítelem Václava Havla. Na závěr sdělila, že to má být místo, kde by se měli lidé scházet,
setkávat a svobodně diskutovat, lavička má název Hovoří demokracie. Takže to není jen místo,
kam by si lidé měli přijít a sednout, ale má to tento podtext, který je podporyhodný i za tuto
cenu.
Paní
by chtěla dotaz na Mladou frontu, článek na paní Kylbergerovou, touto
cestou by chtěla předat panu starostovi žádost o zjednání nápravy.
Pan starosta paní
vyzval k předání žádosti zapisovatelce a uvedl, že se tou žádostí
budou zabývat.
Dr. Ing. Kylbergerová uvedla, že v Mladé frontě Dnes na ni vyšel nepravdivý článek na základě
nepravdivých údajů, které vydali zaměstnanci městské části Brno-střed. Žádá všechny kolegy,
jak tu sedí, o podporu prošetření této závažné věci a pana starostu prosí o zjednání nápravy a
poukázání pravdivosti podkladů, na kterých byl tento článek vypracován a současně vyvození
důsledků v této věci. Připojuje se tedy k této žádosti, co tu přednesla paní
jako
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místopředsedkyně Bytového družstva Milady Horákové , je to objekt, kterého se tento článek
týká a opět žádá o prošetření této záležitosti a všechny kolegy žádá o podporu.
Pan
se vyjádřil k bodu 11 dnešního programu týkajícího se prodeje domu Jana
Uhra 1. Sdělil, že s ostatními nájemníky žádali o privatizaci již v minulosti a žádají znovu. Proč?
Tento dům by mohl být krásným domem, je to secesní dům, kdysi byl určitě krásný, dneska
tomu tak není. Při výstavbě bytů tam došlo k nedbalé rekonstrukci okapů, voda teče na fasádu,
která vydržela 130 let, teď opadává. Je to ve velmi špatném stavu, těch závad je tam víc, nebude
všechno vyjmenovávat, pavlače od spodu až nahoru, okna, některé stropy. Proč k tomu došlo.
Tehdejší dozor stavby na to evidentně nestačil, platí heslo “z cizího krev neteče“. Nájemníci si
chtějí dům opravit sami, protože jinak se toho nedočkají. Proto potřebují podporu zastupitelstva,
stavbaře si chtějí sami hlídat, chtějí, aby tento dům byl zase krásným domem na Veveří, kde těch
domů je víc, aby byl zase ozdobou města. Byla by škoda z toho domu udělat levné byty, je ve
středu ulice Veveří a ta ulice je velmi hezká. Vyzývá zastupitele, aby jim dali tuto možnost. Pan
má ještě jednu prosbu navíc, a to, aby zastupitelé zvážili, jak nájemníkům pomoci, aby
ten dům byl krásný co nejdřív, pokud jim tedy tu možnost dají. Byl by opravdu moc rád, kdyby
jim zastupitelé pomohli a zvážili všechny věci okolo.
Pan starosta sdělil, že zastupitelstvo při projednávání bodu 11 určitě vezme v potaz návrh pana
.
Pan
bydlí na Josefské 23 a sdělil, že z deseti bytů už tam jsou delší dobu tři
byty volné, respektive z osmi bytů jsou tři byty volné, chtěl by se tedy zeptat, kdy se s tím bude
něco dělat a zda by v tomto domě nemohl být vybudovaný výtah.
Pan starosta poděkoval za dotaz a sdělil, že na toto bude odpovězeno písemně.
Pan
se vyjádřil k přechodu na ulici Všetičkova – Údolní, sdělil, že přechod zde je, ale
není označen žádnou značkou, tedy když napadne sníh, nebude přechod vidět, bylo by tedy
dobré, kdyby se osadil svislou dopravní značkou a reflexní podložkou, aby vozidla přijíždějící z
Masarykovy čtvrti značku nepřehlédla. Je zde riziko srážky motoristy s chodcem. Dále se
vyjádřil k panelu na obou směrech zastávky Všetičkova. Byly zde instalované informační panely
a do dnešního dne nebyly zprovozněny, přitom na dalších zastávkách už jsou panely v provozu.
A dále se dotázal na cestu na Kraví hoře. Sdělil, že v loňském roce informoval na zastupitelstvu
o nevyhovujícím stavu cesty pro pěší na Kraví hoře, jedná se o nezpevněný úsek cesty, kde se
vytváří nerovnosti od přívalových dešťů, kde se hlína splavuje a vytváří kluzký terén a je pro
návštěvníky Kraví hory neschůdná. Přitom cesta pro pěší je celoročně dost frekventovaná.
Pan starosta odpověděl, že co se týká dvou prvních dotazů, tak viděl, že pan radní Mandát, který
má v gesci dopravu, si zaznamenával podněty pana
a určitě se jimi bude zabývat. Co se
týká cesty na Kraví hoře, je v plánu je zařadit do rozpočtu na příští rok.
JUDr. Závodský se vyjádřil k informačnímu panelu na Údolní, sdělil, že ten problém už
zaregistrovali taky a jménem Občanského sdružení Masarykovy čtvrti se na toto dotázali
dopravního podniku, odpověď z října je taková, že: „Došlo k administrativnímu prodlení při
kolaudaci elektrické přípojky. Situaci řeší zhotovitel stavby a věříme, že se napájení, na které
provoz panelu čeká, podaří zajisti co nejdříve.“. Toto je odpověď z 24.10. JUDr. Závodský dnes
na té zastávce nastupoval a panel je zatím stále nefunkční. Tolik k odpovědi.
Pan
sdělil, že má provozovnu na ulici Jaselská, kde letos poprvé žádal o povolení
restaurační zahrádky. Letos žádal poprvé, protože v minulých letech byla Jaselská v
rekonstrukci. Povolení mu bylo zamítnuto zdůvodněním, že by zabral parkovací místa. Na
Jaselské ty zahrádky nikde jinde dělat nejdou, a byť to komunikoval s úřadem a snažil se
argumentovat, že po zavedení modrých zón je na Jaselské parkovacích míst docela dost, zvlášť v
té severní části, kde je on, narazil na to, že nové zahrádky v parkovacích místech nebudou
povolovány. Musel se s tím nějak smířit, nicméně koukal, že v dnešním bodě 24 úprava vyhlášky
o místních poplatcích je zaváděna nová taxa za restaurační zahrádky, které zabírají parkovací
místa. Dotazuje se, zda to znamená, že si na jaře může zkusit znovu podat žádost o zahrádku,
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nebo je to jenom zdražení pro ty stávající, kteří si ty zahrádky vyřídili již v minulých letech a ty
zahrádky na parkovacích místech mají a oni noví mají smůlu. K tomu zdražení sdělil, že v
minulém období Brno-střed docela zlevnilo taxu za restaurační zahrádky, což je dle něj dobře,
protože i to přispělo k tomu, že centrum města Brna žije a jestli je lepší, aby centrum města Brna
bylo spíš parkoviště, tak to nechá na zastupitelstvu.
Pan starosta poděkoval za příspěvek a sdělil, že bude odpovězeno písemně.
K bodu 4 - Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta bod uvedl a vznesl návrh na oddělené hlasování v rámci tohoto bodu.
Hlasování: 41 pro, 1 proti, 0 se zdržel, 0 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Usnesení ZMČ/2019/9/04-1 Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
rezignaci Ing. Ivo Komárka na funkci člena Kontrolního výboru ZMČ BS, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 3 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
Nyní pan starosta vyzval zastupitele k navržení členů volební komise.
Pan starosta navrhuje Ing. Romana Kotěru a Mgr. Bc. Ladislavu Macurovou. Ing. Kotěra i Mgr.
Bc. Macurová přijali.
Ing. Schwab navrhuje Bc. Martina Landu. 1. místostarosta Bc. Landa přijal.
Usnesení ZMČ/2019/9/04-2 Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
volí
volební komisi pro funkci člena Kontrolního výboru ZMČ BS ve složení:
Bc. Martin Landa, Ing. Roman Kotěra, Mgr. Bc. Ladislava Macurová.
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
Pan starosta vyzval volební komisi ke zvolení svého předsedy. Předsedou volební komise byl
zvolen Bc. Martin Landa, který se ujal řízení volby člena Kontrolního výboru ZMČ BS a vyzval
zastupitele k navržení kandidátů na tuto funkci.
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019, projednalo návrh na kandidáta do funkce
člena Kontrolního výboru ZMČ BS:
1. Bc. Michal Lepka
Bc. Michal Lepka kandidaturu přijímá.
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Vzhledem k tomu, že nebyli navržení žádní jiní kandidáti, předseda volební komise dal o tomto
kandidátovi hlasovat.
Usnesení ZMČ/2019/9/04-3 Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
volí
do funkce člena Kontrolního výboru v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1
Jednacího řádu ZMČ BS Bc. Michala Lepku.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
Předseda volební komise konstatoval výsledek:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s přílohou č. 1 Jednacího řádu ZMČ BS do funkce člena
Kontrolního výboru pana Bc. Michala Lepku.
K bodu 5 - Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila PhDr.
Kupková, vedoucí EO, JUDr. Závodský, Mgr. Bc. Macurová, Mgr. Flamiková, 1. místostarosta
Bc. Landa, pan starosta, tajemník ÚMČ BS a Dr. Ing. Kylbergerová.
Usnesení ZMČ/2019/9/05 Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucímu Odboru ekonomického provést rozpis navýšení příspěvků příspěvkovým
organizacím zahrnutých v tomto rozpočtovém opatření dle usnesení RMČ/2019/41/12
ze dne 14. 10. 2019.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 910, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
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Usnesení ZMČ/2019/9/06 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 910, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova č.p. 693 – objekt k
bydlení) na pozemku p.č. 910 o vým. 94 m2, k.ú. Štýřice dle nabídky paní
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 Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1465, k.ú. Staré Brno (Nové Sady)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/07 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1465, k.ú. Staré Brno
(Nové Sady)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/26 k
pozemku p.č. 1465 o vým. 268 m2, k.ú. Staré Brno dle nabídky paní
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 Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole (Lidická)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/08 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole
(Lidická)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
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nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 3643/10 o vým. 18 m2, k.ú. Černá Pole, dle nabídky paní
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 Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/09 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nemá námitek
k využití předkupního práva k nabytí nemovité věci (garáže bez č.p./č.ev.) na pozemku
p.č. 69/3 o vým. 28 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
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 Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 69
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Ing. Komárek, JUDr. Závodský, vedoucí BO, tajemník ÚMČ BS, 1. místostarosta Bc.
Landa, Mgr. Marciniszyn a Dr. Ing. Kylbergerová.
RNDr. Chvátal nahlásil podjatost k tomuto bodu.
Usnesení ZMČ/2019/9/10 Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 69
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
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souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 1161, jehož součástí je bytový dům č.p.
714 (Lidická 69) a pozemku p.č. 1162, k.ú. Veveří, 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 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 8 proti, 6 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.

K bodu 11 - Dispozice s majetkem - Prodej Jana Uhra 1
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Ing. Komárek, JUDr. Závodský, vedoucí OISBD a Mgr. Oplatek.
Usnesení ZMČ/2019/9/11 Dispozice s majetkem - Prodej Jana Uhra 1
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č. 221, jehož součástí je bytový dům č.p.
159 (Jana Uhra 1), k.ú. Veveří, 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 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 26 pro, 10 proti, 5 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/ nám. 28. října 1
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Kerndl a Mgr. Oplatek.
BcA. Kalousek navrhuje, aby o bodu bylo hlasováno odděleně. Pan starosta dal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 4 nehlasoval
Návrh byl přijat.
BcA. Kalousek prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem pozemku a případnou
demolicí objektu, který je kulturní památkou.
9

BcA. Kalousek navrhuje, aby první odstaveček zněl “nesouhlasí“.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Kalouska:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nesouhlasí
s návrhem prodeje pozemku p.č. 3782, jehož součástí je bytový dům č.p. 1895 (Milady Horákové
19/nám. 28. října 1), k.ú. Černá Pole.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 16 se zdržel, 16 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2019/9/12-1 Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/
nám. 28. října 1
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s návrhem prodeje pozemku p.č. 3782, jehož součástí je bytový dům č.p. 1895 (Milady
Horákové 19/nám. 28. října 1), k.ú. Černá Pole.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 8 proti, 4 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2019/9/12-2 Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/
nám. 28. října 1
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s návrhem odsvěření pozemku p.č. 3782, jehož součástí je bytový dům č.p. 1895
(Milady Horákové 19/nám. 28. října 1), k.ú. Černá Pole, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 3 proti, 8 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 - Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 17
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
BcA. Kalousek navrhuje, aby o bodu bylo hlasováno odděleně. Pan starosta dal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 4 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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BcA. Kalousek prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem pozemku a případnou
demolicí objektu.
BcA. Kalousek navrhuje, aby první odstaveček zněl “nesouhlasí“.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Kalouska:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nesouhlasí
s návrhem prodeje pozemku p.č. 3781, jehož součástí je bytový dům č.p. 1958 (Milady Horákové
17), k.ú. Černá Pole.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 16 se zdržel, 16 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2019/9/13-1 Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 17
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s návrhem prodeje pozemku p.č. 3781, jehož součástí je bytový dům č.p. 1958 (Milady
Horákové 17), k.ú. Černá Pole.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 7 proti, 6 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2019/9/13-2 Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 17
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s návrhem odsvěření pozemku p.č. 3781, jehož součástí je bytový dům č.p. 1958
(Milady Horákové 17), k.ú. Černá Pole, k datu prodeje a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 2 proti, 9 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 - Dispozice s majetkem - Odsvěření domu Mlýnská 26
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, JUDr. Kerndl, Mgr. Mandát, Ing. Komárek, Mgr. Oplatek, L. Blaštíková, 1.
místostarosta Bc. Landa a Dr. Ing. Kylbergerová.
BcA. Kalousek navrhuje, aby o bodu bylo hlasováno odděleně. Pan starosta dal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 4 se zdržel, 12 nehlasoval
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Návrh byl přijat.
BcA. Kalousek prosí o zaznamenání do zápisu, že nesouhlasí s prodejem pozemku a případnou
demolicí objektu.
BcA. Kalousek navrhuje, aby první odstaveček zněl “nesouhlasí“.
Bc. Doležal navrhuje hlasovat o: souhlasí s odsvěřením nebo využitím pro sociální účely (např.
sdílené bydlení, Strategický plán sociálního začleňování), pozemku p.č. 38 – zastavěná plocha a
nádvoří o vým. 413 m2, jehož součástí je stavba č.p. 337 (Mlýnská 26), k.ú. Trnitá.
Dr. Ing. Kylbergerová navrhuje hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen.
Zastupitelka Blaštíková navrhuje hlasovat o usnesení jako celku s tím, že slovo “popřípadě“
bude nahrazeno slovem “například“.
Vzhledem k tomu, že proběhla diskuze o pořadí hlasování vznesených návrhů a výkladu
jednacího řádu, pan starosta vyhlásil 15 minutovou přestávku k poradě předsedů klubů.
Po přestávce zastupitelky Dr. Ing. Kylbergerová a Blaštíková stáhly svoje návrhy na změnu
usnesení.
Pan starosta dal tedy hlasovat o návrhu zastupitele Kalouska:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
nesouhlasí
s odsvěřením, popř. prodejem nájemcům či 3. osobě, nebo využitím pro sociální účely (např.
sdílené bydlení, Strategický plán sociálního začleňování), pozemku p.č. 38 – zastavěná plocha a
nádvoří o vým. 413 m2, jehož součástí je stavba č.p. 337 (Mlýnská 26), k.ú. Trnitá.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 13 se zdržel, 20 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Doležala:
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s odsvěřením nebo využitím pro sociální účely (např. sdílené bydlení, Strategický plán sociálního
začleňování), pozemku p.č. 38 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 413 m2, jehož součástí je
stavba č.p. 337 (Mlýnská 26), k.ú. Trnitá.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 10 se zdržel, 24 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Nyní dal pan starosta hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2019/9/14-1 Dispozice s majetkem - Odsvěření domu Mlýnská 26
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s odsvěřením, popř. prodejem nájemcům či 3. osobě, nebo využitím pro sociální účely
(např. sdílené bydlení, Strategický plán sociálního začleňování), pozemku p.č. 38 –
zastavěná plocha a nádvoří o vým. 413 m2, jehož součástí je stavba č.p. 337 (Mlýnská
26), k.ú. Trnitá.
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Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 7 proti, 5 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2019/9/14-2 Dispozice s majetkem - Odsvěření domu Mlýnská 26
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
požaduje
projednání navrhovaných dispozic s pozemkem p.č. 38 – zastavěná plocha a nádvoří o
vým. 413 m2, jehož součástí je stavba č.p. 337 (Mlýnská 26), k.ú. Trnitá v orgánech
samosprávy statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS Bytovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 4 proti, 6 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.

K bodu 15 - Dispozice s majetkem - Pellicova 11
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/15 Dispozice s majetkem - Pellicova 11
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s návrhem prodeje, případně jinou dispozicí z úrovně MMB, id. 1/2 pozemku p.č.
1071 o vým. 354 m2, jehož součástí je stavba č.p. 633 (Pellicova 11) a p.č. 1070 o
vým. 133 m2, k.ú. Staré Brno a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému
odboru Magistrátu města Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 29 pro, 3 proti, 7 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 - Dispozice s vymezenou obecní nebytovou jednotkou (Nové sady 22)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, vedoucí BO, L. Blaštíková, Mgr. Lukášová Spilková, Ing. arch. Kurtis, Mgr. Oplatek,
1. místostarosta Bc. Landa a Dr. Ing. Kylbergerová.
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Usnesení ZMČ/2019/9/16 Dispozice s vymezenou obecní nebytovou jednotkou (Nové sady 22)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené nebytové jednotky č. 586/14 v bytovém domě
Nové sady č.p. 586, č. or. 22, stojícím na pozemku p.č. 1462/1,a dále
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Nové Sady č.p. 586,
č. or. 22, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1462/1, oba o velikosti
39274/149369, a spoluvlastnického podílu na pozemku funkčně spjatém p.č. 1463 o
velikosti 1/14, vše v k.ú. Staré Brno, 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 nebytové jednotky č. 586/14 v bytovém
domě Nové sady č.p. 586, č. or. 22, stojícím na pozemku p.č. 1462/1,a dále
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Nové Sady č.p. 586,
č. or. 22, a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1462/1, oba o velikosti
39274/149369, a spoluvlastnického podílu na pozemku funkčně spjatém p.č. 1463 o
velikosti 1/14, vše v k.ú. Staré Brno, 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 převodu nemovité věci dle druhé části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko Magistrátu města
Brna.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 8 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 - Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/ (Křenová 23)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/17 Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/ (Křenová 23)
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
usnesení 12. Majetkové komise RMČ BS ze dne 18.9.2019, č. usn. 12.2019.19.18.,
kterým byla vybrána jako uchazečka s nejvýhodnější nabídkou pro uzavření smlouvy
o převodu vlastnictví jednotky č. 110/ v BD Křenová 23 (č.p. 110) postavené na
pozemku p.č. 65, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD
č.p. 110 a pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, paní
,
14

bere na vědomí
usnesení 12. Majetkové komise RMČ BS ze dne 18.9.2019, č. usn. 12.2019.19.18.,
kterým byla vybrána jako uchazečka s druhou nejvýhodnější nabídkou pro uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 110/ v BD Křenová 23 (č.p. 110)
postavené na pozemku p.č. 65, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na
společných částech BD č.p. 110 a pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, paní
,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené jednotky č. 110/ v BD Křenová 23 (č.p. 110) postavené
na pozemku p.č. 65, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
BD č.p. 110 a pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, za částku 3.523.000,- Kč uchazečce
paní
,
souhlasí
v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky s uchazečkou
paní
za částku 3.523.000,- Kč; s prodejem obecní vymezené
jednotky č. 110/ v BD Křenová 23 (č.p. 110) postavené na pozemku p.č. 65, vč.
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech BD č.p. 110 a pozemku
p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, za částku 3.426.111,- Kč uchazečce paní
a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 110/ v bytovém domě č.p.
110 (Křenová 23) postaveném na pozemku p.č. 65, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Křenová 23 a na
pozemku p.č. 65, vše v k.ú. Trnitá, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a za
podmínek:
úhrada kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy na účet městské části
Brno-střed na výzvu odboru dopravy a majetku Úřadu městské části Brno-střed, a to
do dvou měsíců od jejího obdržení a
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle páté části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle páté části tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 3 se zdržel, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 - Uzavření dohody o narovnání
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil BcA.
Kalousek, Mgr. Mandát, JUDr. Závodský, PhDr. Kupková, 1. místostarosta Bc. Landa, R.
Freimuth, Mgr. Oplatek, Mgr. Flamiková a vedoucí BO.
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BcA. Kalousek navrhuje snížení nájmu na 78,- Kč/m² + zohlednění výše inflace.
Po proběhlé diskuzi a vyjádření vedoucí bytového odboru zastupitel Kalousek svůj návrh stáhl.
Usnesení ZMČ/2019/9/18 Uzavření dohody o narovnání
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje
text Dohody o narovnání (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) a uzavření Dohody
o narovnání (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) mezi MČ BS a uživateli
(
)a
(
), a to při předchozím splnění podmínek dle čl.
III odst. 4 Dohody o narovnání, s podmínkou podpisu Dohody o narovnání nejpozději
do 31.12.2019,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Dohody o narovnání a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení a podpis Dohody o narovnání v souladu
s usnesením a seznámit uživatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
K bodu 19 - Žádost o prominutí pohledávky - Vídeňská, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr.
Závodský, vedoucí BO, Mgr. Mandát, Mgr. Oplatek a tajemník ÚMČ BS.
Usnesení ZMČ/2019/9/19 Žádost o prominutí pohledávky - Vídeňská, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách v celkové výši 75.320 Kč
(vzniklém v období od 01.01.2018 do 21.03.2019 včetně vyúčtování služeb za rok
2018) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši 7.485 Kč (vypočítaném ke
dni 06.11.2019), k bytu č. , Vídeňská 36, Brno, žadatelka:
(
),
schvaluje
vzdání se práva na vymáhání dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č. ,
Vídeňská 36, Brno po
(
), a to za dobu od 22.03.2019 až do dne
vyklizení a předání bytu s tím, že dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu č. ,
Vídeňská 36, Brno, a to za dobu od 22.03.2019 do dne vyklizení a předání bytu, bude
vymáhán výlučně po
(
) či dalších zletilých uživatelích bytu a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
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Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 - Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/20 Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 103.961 Kč (vzniklém
v období 12/2012-09/2014) a dluhu na příslušenství ve výši 276.343 Kč (vypočítaném
ke dni 06.11.2019 k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč
vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č.
, Zelný trh 21, Brno, žadatelka:
(
), s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách
v celkové výši 35.529 Kč (vzniklém v období 06/2012-11/2012 za užívání bytu č. ,
Zelný trh 21, Brno) nejpozději do 31.08.2020 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
K bodu 21 - Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/21 Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 24.699 Kč, za období od
09/2018 do 11/2018, za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29,
Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406
13 411, přičemž částky uhrazeného nájemného za období od 09/2018 do 11/2018 ve
výši 24.699 Kč budou použity na nájemné předepsané nájemci: Armáda spásy v České
republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytné buňky, popř. byty č. 6,
12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním obytných buněk, popř. bytů ke dni
schválení vzdání se práva ZMČ BS a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
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Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 - Návrh změn Územního Plánu města Brna 2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/22 Návrh změn Územního Plánu města Brna 2019
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
s Návrhem změn Územního Plánu města Brna 2019, které tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu s těmito požadavky:
 B1/11-II/Z (MČ BRNO-STŘED, k.ú. Staré Brno, ul. Tvrdého) prověřit rozdělení
navržené funkční plochy i na plochu zeleně podél ul. Tomešova tak, aby realizací
záměru v dané funkční ploše nemohlo dojít k ohrožení hodnotné vilové zástavby
v této ulici a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat
OÚPR MMB o přijatém usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 9 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 23 - Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o spádových obvodech škol - novelizace
2019
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr. Oplatek,
JUDr. Dumbrovská a vedoucí OŠSKM.
Usnesení ZMČ/2019/9/23 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o spádových
obvodech škol - novelizace 2019
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
souhlasí
se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se
stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 1/2018, týkající se vymezení spádových obvodů MŠ Brno,
Bílého 24, příspěvková organizace, a MŠ Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
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souhlasí
se změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se
stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2018, týkající se vymezení spádových obvodů ZŠ Brno,
Kotlářská 4, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace,
ZŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Hroznová 1,
příspěvková organizace, ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, a ZŠ Brno,
Křídlovická 30b, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
doporučuje
ZMB schválit změnu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017,
kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 1/2018, týkající se vymezení spádových obvodů MŠ Brno,
Bílého 24, příspěvková organizace, a MŠ Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
doporučuje
ZMB schválit změnu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017,
kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2018, týkající se vymezení spádových obvodů ZŠ Brno,
Kotlářská 4, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace,
ZŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, ZŠ Brno, Hroznová 1,
příspěvková organizace, ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, a ZŠ Brno,
Křídlovická 30b, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed seznámit s tímto
usnesením OŠMT MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 10 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
K bodu 24 - Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila Mgr.
Lukášová Spilková, Mgr. Flamiková, Bc. Doležal, JUDr. Závodský, L. Blaštíková, vedoucí OPO
a JUDr. Kerndl.
Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D. nahlásila podjatost k tomuto bodu.
Vzhledem k tomu, že se přiblížila 19. hodina, pan starosta dal hlasovat o pokračování zasedání:
ZMČ BS na svém 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
schvaluje,
že bude na dnešním zasedání jednat do doby, než bude projednán celý program.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Návrh byl přijat.
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Mgr. Flamiková navrhuje, aby bylo o vyhlášce hlasováno bez sloupečku v příloze, ve kterém se
zahrádky na parkovacích místech zpoplatňují vyšší částkou.
Bc. Doležal navrhuje, aby poplatky pro zahrádky na parkovacích místech pro rok 2020 zůstaly
stejné jako v letošním roce.
JUDr. Kerndl navrhl stažení tohoto bodu.
V návaznosti na návrh JUDr. Kerndla, Mgr. Flamiková i Bc. Doležal svůj návrh stáhli.
Usnesení ZMČ/2019/9/24 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních
poplatcích
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
stahuje
bod z projednání.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 24 bylo přijato.
K bodu 25 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/25 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro 9. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/26 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 9. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed, která tvoří přílohu tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 6 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
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K bodu 27 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2019/9/27 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 9. zasedání, konaném dne 06.11.2019,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
BcA. Kalousek prosí teď o stručnou odpověď a více do emailu, dotazuje se radního Schwaba,
případně Mgr. Ondrašíkové, v rámci stavby kluziště u Jošta uvažuje se letos o rozsahu osvětlení
u toho kluziště a instalaci laviček v mantinelech podle návrhu Ing. arch. Sládkové, nebo bude
zase toto omezeno jako v loňské sezóně. Dále se dotazuje, jestli pokyny pro návštěvníky a
ceník bude pouze v češtině, nebo bude dvojjazyčný v češtině a angličtině.
Mgr. Ondrašíková odpověděla, že ceník bude dvojjazyčný a co se týká osvětlení, mělo by být v
tom formátu, jako bylo doposud ty dva roky a světla na stromech neví, zda budou fungovat,
budou to řešit, protože se nově podle nařízení Zeleně města Brna musí ty stromy balit do sítí a
ještě neví, jak se to podaří zkoordinovat s těmi světýlky.
Mgr. Flamiková sdělila, že v minulém volebním období schválili darovací smlouvu na měřič
rychlosti, který chtěl městské části darovat jeden pán z ulice Preslova, podařila se schválit
smlouva s dopravním podnikem, že s tím souhlasí, podařilo se schválit darovací smlouvu a
potom se už nepodařilo dotáhnout tady toto na městské části, už bylo krátce před volbami k
tomu, aby ten měřič rychlosti byl na té ulici nainstalován. Mgr. Flamiková na té ulici bydlí, ta
ulice je na jednom úseku rovná a jsou tam domy pouze na jedné straně a svádí to k tomu, že tam
spousta řidičů ta auta rozpálí na nejvyšší rychlost. Zrovna dnes tam kolem Mgr. Flamikové
proletěl jeden pán, jako byl jel po dálnici. Ptala se na to na dopravní komisi, ptal se na to i pan
a bylo jim odpovězeno tajemnicí dopravní komise, že „S ohledem na zanedbatelný výskyt
povolené rychlosti v rámci orientačního měření strážníky městské policie se vyvíjí jako neúčelné
nabývat z městské části technické zařízení k přehledu měření rychlosti a jeho provoz z rozpočtu
městské části financovat. Též s ohledem naznačuje technické obtíže, se kterými by bylo umístění
měřice spojeno, bylo rozhodnuto měřiče v lokalitě Preslova neumístit, tedy zrušit, revokovat
usnesení městské části Brno-střed.“. Mgr. Flamiková paní Drybčákové posílala dotaz, jestli jí
může poslat výsledky toho průzkumu, který dělali ti strážníci, jaké jsou ty technické obtíže a
jestli je vyčísleno, kolik by ty měřiče stály. Na tento dotaz vůbec nedostala odpověď a místo toho
jí přišlo napsáno: „V zastoupení pana radního Mandáta Vám sděluji, že věc je vyřešena a nebude
dále projednávána.“. A přišlo jí usnesení, že věc byla revokována. Myslí si, že když vznese
slušný dotaz na úředníka městské části nebo na tajemníka komise, kde je členem, že by tu
odpověď měla dostat. Na druhé straně té ulice bydlí rodiny s dětmi, což je případ toho pána,
který je ochotný ty měřiče financovat, v zásadě jakoby o nic vůbec nejde, Mgr. Flamiková
nechápe, proč je proti tomu takový odpor, protože kdyby tam ostatní bydleli a měli by malé děti,
taky by chtěli, aby se pohybovaly na ulici, která je bezpečná. Ta ulice splňuje parametry jako
obytné ulice, takže teoreticky by tam měla být třicítka. Požaduje tedy odpověď, jaké byly ty
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technické obtíže a žádá kolegy, aby toto ještě jednou zvážili. Ještě by ji zajímalo, pokud tam je
soukromý dům, který si tam vybudoval parkovací stání a úplně bez problémů si tam na jeden ze
sloupků vrazí zrcadlo, aby si tam řidiči mohli vyjíždět, jak to, že je možné, si tam umístit bez
problému zrcadlo a je problém umístit tam měřič. Ten měřič je drahý a ten pán byl ochotný to
městské část zaplatit, Mgr. Flamikové to nedává smysl. Dále informovala, že ohledně oblasti
Trýbova se obrátí na pana náměstka Kerndla, který zde již není přítomen. Dále se chce u pana
starosty ujistit, zda to zavnímala dobře, že příští rok bude městská část dělat projekt a ty cesty na
Kraví hoře dokončovat?
Pan starosta odpověděl, že by rádi tento projekt zrealizovali, chtějí to dát do rozpočtu, chtějí
využít i příspěvku města Brna, pokud jim v tom vyjde vstříc.
Mgr. Flamiková by toto uvítala. Sdělila, že brněnská hvězdárna byla oceněna jako jedna z
nejhezčích na světě a když si vzpomene na ty cesty, jak vypadaly, než se to tam začalo
opravovat, vypadalo to tam strašně, takže by byla ráda, kdyby tak hezky vypadaly i cesty kolem
koupaliště a v tom okolí a děkuje.
Mgr. Mandát reagoval na slova Mgr. Flamikové, sdělil, že pokud paní Flamiková nedostala
nějaké informace, tak nebyl problém se kdykoliv dotázat přímo jeho, Mgr. Mandát by zařídil,
aby jí všechny informace byly poskytnuty. Myslí si, že není nutné to projednávat před takovým
publikem, ale uznává, že to je určitě zajímavější prezentovat takhle, když to sleduje tolik lidí, než
si to říct mezi čtyřma očima, ale nevadí. Sdělil, že Mgr. Flamiková má určitě talent odhadnout,
jakou rychlostí jezdí auta a kde ulice je, nebo není nebezpečná, on sám se spíš spoléhá na
konkrétní měření a závěry odborníků a povolaných osob a dle kontrolního měření městské
policie, které Mgr. Flamikové poskytne, tak ta měření jsou bezpečná a ta překročení rychlosti
tam jsou zanedbatelná. Pokud se chodec domnívá, že vozidlo vedle něj jede rychle, tak to není
důvod, aby městská část nabídla měřič rychlosti, platila instalaci a následný provoz, Mgr.
Mandát v tom nevidí smysl a obsáhlejší vysvětlení poskytne paní zastupitelce písemně.
1. místostarosta Bc. Landa ocenil odbor životního prostředí, který tu připravenost ohledně cestní
sítě nachystal tak, aby byli schopní obratem v případě, že by se našly peníze třeba na jiných
městských částech, které není možné proinvestovat do konce roku, je to nachystáno i na
jednotlivé kousky cest, aby byli připraveni, protože ten plán je celkem rozsáhlý, v té maximální
variantě počítá s 9 miliony, takže jsou připravení, když se uvolní prostředky, poskytnout
součinnost a realizovat toto v krátkých týdnech nebo měsících. Co se týká toho velkého množství
sledujících, tak na našich stránkách je to 10 sledujících a u Pirátů na facebooku 5.
Mgr. Flamiková reagovala, že to tady nevytáhla, aby byla na nějakém publiku, ale přijde jí hodně
zvláštní, pokud pošle nějakému úředníkovi poměrně relevantní dotaz, on neodpoví a místo toho
napíše, že už to bylo stejně revokováno, takže se nemáte už na nic ptát. Mgr. Flamiková je
zastupitelka a měla by dostat informace, kterými se tam argumentuje. Pokud se tam argumentuje,
že to je finančně náročně, že tam bylo provedeno měření a že tam jsou technické obtíže, tak
přece není nic snadnějšího, než k tomu poslat podklady. A jinak děkuje za Kraví horu, protože si
myslí, že to tam je potřeba.
JUDr. Závodský se též vyjádřil ke Kraví hoře, sdělil, že občas se zdá, že pan vedoucí odboru je
málo chválen, ale opak je pravdou, myslí si, že toto se opravdu povedlo a budou si držet palce,
aby i ta poslední část byla důstojná tomu parku. Rád by uvedl pozornost na jiné téma, které tu
poslední dobou rezonovalo a to je pod eufemistickým názvem Masarykova opět městskou třídou,
jaksi masakr šalin v rámci centra naší městské části. Oceňuje, že pan radní Mandát při
předkládání tohoto materiálu, který má slovy půl stránky textu, půl stránky slohem možná
základní školy to konzultoval s těmi odborníky, které tak rád vyhledává, když jde o to, aby
vyhověl rodičům z Preslovy, ale JUDr. Závodský to v tom podkladu nenašel. Proto se ptá, kde
přesně a s jakými odborníky konzultoval umístění těch relaxačních zón a třeba míst pro divadelní
představení, která na té Masarykově bude mít. Zajímalo by ho, prosí o odpověď nyní, jestli by
mu mohl teď odpovědět, s jakým předpokladem ten materiál dával, tzn. na kterých křižovatkách
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Masarykovy, s kterými ulicemi budou ta divadelní představení, kde budou ty relaxační zóny a
kde budou a která ta sportovní prostředí. JUDr. Závodského by to zajímalo, protože když tam
jede aktuálně, tak je rád, že se tam spíš prodře, než by ještě půlku ulice zabralo nějaké
představení, byť má divadlo rád, ale myslí si a určitě nebude sám, kdo mu v tomto dá zapravdu,
že základem pro takové věci je spíše klid. Prosí tedy o odpověď, aby si JUDr. Závodský mohl o
tom udělat představu.
Mgr. Mandát odpověděl, že co se toho divadla týká, tak v divadle nerad vystupuje a proto odpoví
písemně.
Dr. Ing. Kylbergerová sdělila, že myslela, že už bude závěr, tak chtěla říct občanům, že je tady
kontrolní výbor, který se bude zabývat jejich podněty, že na ně tedy čekají a zrovna tak by chtěla
nabídnout pomoc při dalším prošetřování panu starostovi a celému zastupitelstvu.
JUDr. Závodský se vyjádřil, že ho mrzí, že se ho pan radní Mandát bojí, nebo jak to nazvat, spíš
za tím čte, že nemá zatím nic připraveno a rozmyšleno, co takto hodili do placu a to JUDr.
Závodského trošku mrzí. Apeluje na paní radní Jílkovou, které děkuje za jednu z nejčerstvějších
gratulací k jeho včerejší události, co stihla. Chápe, že ona je zodpovědná za to sociálno, ale
zároveň od ní by očekával, že právě ona bude myslet na tu maminku, která jim před dvěma dny
na jejich facebooku KDU-ČSL Brno-střed, který JUDr. Závodský sleduje, doufá, že ho
nezablokují a bude je moct sledovat dál, tak tam právě říká, že má hrozně ráda tu zastávku na
Zelném trhu, že tam jí vždycky někdo s kočárkem pomůže, že to není problém, že to není zrovna
bezbariérové. Stejně tak má v gesci i ty věkově starší, kteří uvítají se dostat do centra, kde je řada
doktorů, úřadů a kulturních organizací. Uvítal by nějaký razantnější postup, pokud by se to ještě
jednou dostalo na přetřes, pro ochranu právě těchto skupin. JUDr. Závodský sdělil, že pan radní
Mandát odešel, takže těžko to nějak interpelovat, ale chtěl by se ho zeptat nebo apelovat na radu,
ten dopis je docela zásadní a má rozhodovat o těch lidech, kteří těmi linkami jezdí a on
nezaznamenal snad až na dvě komise, že by o tomto byla vedena nějaká širší diskuze. Dotázal se,
zda rada neuvažuje, že by toto dala jako samostatný bod na zastupitelstvo, že by to představili i
ty důvody, proč to přijali. Pro JUDr. Závodského je to celkem nepochopitelné na to, jak je toto
závažné. Chápe, to co říkal pan radní Mandát, že rád řeší věci v uzavřené skupině než na fóru,
tak JUDr. Závodský to má úplně naopak, vyzývá radu, aby si to prodiskutovali veřejně, aby
řekli, co jsou ty důvody a on bude prezentovat to svoje. Z některých diskuzí zaznamenal, že
někomu vadí i to zvonění těch tramvají a jeho zkušenosti jsou takové, že těm, co bude vadit to
zvonění tramvají, za dva roky bude vadit i zvonění kostelů atd.
BcA. Kalousek děkuje vedoucí za odpověď ohledně kluziště, po skončení zasedání se jí ještě
doptá na nějaké věci. Dále vznesl dotaz na pana radního Mandáta, jestli městská část potažmo
tedy ve spolupráci s městem Brnem plánuje v rámci rezidentního parkování respektive těch
automatů, které to parkování obsluhují, také to, aby i ten displej byl dvojjazyčný. Sdělil, že na
vysvětlenou tam je anglicky a česky nálepka, která vysvětluje ten proces registrace vozidla, ale
potom když se to spustí na tom displeji, tak tam už je to jen v češtině. Poslední dotaz vznesl na
radu, zda považuje v případě domů Mlýnská 26 a Milady Horákové 17, 19 demolici jako jediné
možné a v tomto okamžiku nejlepší řešení, nebyla by lepší rekonstrukce? A zda považuje za
dobré řešení špatného technického stavu obzvláště kulturní památky její demolici a prodej
pozemku? Prosí o písemnou odpověď.
Pan starosta odpověděl, že první dotaz předá panu radnímu Mandátovi a druhý dotaz zodpoví
rada kompletně.
Ing. arch. Kurtis vznesl prosbu ke všem zastupitelům, aby se věnovali zprávám kontrolního
výboru a četli si je a druhá prosba směřuje k vedení radnice, je na Radu městské části Brno-střed,
protože na kontrolním výboru přijímají mnoho žádostí a doporučení směřující na RMČ BS, ale
už se jim nevrací odpovědi zpět, jak je s nimi naloženo. Chtěl by požádat o nastavení nové
tradice, že kontrolní výbor radě podá doporučení a rada kontrolnímu výboru odpoví.
Pan starosta odpověděl, že to je samozřejmě zcela relevantní.
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JUDr. Závodský odpověděl, že on je jedním z těch, kdo zprávy kontrolního výboru čte a děkuje
za ně. Dále sdělil, že jeho dotaz je na kolegu, který mu chtěl svěřit do opatery jedné filmové
postavy, vyjádřil se, že někdy se na to i cítí, zejména když dostane odpověď Ing. arch.
Bořeckého, jako například tu z 10.10.2019. Jako zastupitel se ptal na to, aby mu byly sdělovány
všechny záležitosti, které se týkají studie proveditelnosti řešení nám. Míru, kdy v této věci bude
případně kontaktována městská část Brno-střed, která byla i na počátku toho atd. a na tuto
jednoduchou prosbu, žádost, přišla jednořádková odpověď, kde mu pan architekt Bořecký
doporučuje obrátit se přímo na poskytovatele či zpracovatele této studie, bude-li nějaká taková
pořizována. JUDr. Závodský děkuje za doporučení, sdělil, že kdyby chtěl doporučení, bude žádat
o doporučení, o doporučení nežádá, ale žádá o ty vstupy, které jdou k panu architektu
Bořeckému, aby potom plynuly i k JUDr. Závodskému.
Ing. arch. Bořecký reagoval na zastupitele Závodského s tím, že ten dotaz zněl, zda může být
přizíván na výrobní výbory pořádané s přípravou nějakého záměru na nám. Míru. Jednoduchá
odpověď, nejlépe se obrátit na pořizovatele či zpracovatele.
1. místostarosta Bc. Landa se vyjádřil k výstupům kontrolního výboru, sdělil, že ne úplně jasné
to může být někomu, kdo se neúčastnil těch setkání, kdo z toho může mít nějaký dotaz nebo věc
k řešení, doporučil by a nejen v rámci výboru, ale jakékoli komise, pokud nefunguje klasické
spojení, jako třeba jeho kontaktní informace jsou dlouhodobě dostupné na internetu, tak ukládací
položka, aby pan tajemník udělal, zajistil, podal zpětně zprávu, jsou ideálním nástrojem, aby ten
orgán samotný se dokázal nějakým způsobem posouvat dál, protože potom tyto úkoly zůstávají
na seznamu úkolů, které se potom revidují, jak se to dále vyvíjí, takže tento nástroj může pan
místostarosta vřele doporučit.
Ing. arch. Kurtis děkuje 1. místostarostovi za doporučení a dále sdělil, že by rád jako zastupitel
městské části Brno-střed pogratuloval JUDr. Závodskému k čerstvě narozené dceři.
Pan starosta se jménem celé rady ke gratulaci připojil a předal zastupiteli Závodskému slovo.
JUDr. Závodský poděkoval za gratulace a vyjádřil se k Ing. arch. Bořeckému, sdělil, že ví, že
těch dotazů měl víc a trošku se to plete, ale ta žádost o výrobní výbory směřovala na tu
uzavřenou architektonickou soutěž na Žlutý kopec. Tady u té záležitosti nám. Míru, odcitoval
přímo z odpovědi pana architekta, tady to bylo jen o těch informacích, které obdrží, aby se
dostaly i k zastupiteli Závodskému, ale prosba o účast ve výrobních výborech na ten parčík pod
Tomešovou, který se bude opravovat a případně na ten Žlutý kopec trvá.
1. místostarosta Bc. Landa se vyjádřil, že v tom poděkování za gratulaci přeslechl, kam se potom
jako gratulanti mají shromáždit, aby tu radostnou událost zapili.
JUDr. Závodský odpověděl, že je právník a je si vědom toho, co má na mysli zákon o veřejném
zdraví, tomu neholduje a JUDr. Závodský věří, že se ještě všichni odeberou zpátky ke strojům a
budou ještě usilovně pracovat jako on, aby dohnal včerejší zameškanou dobu v porodnici.
Na závěr pan starosta poděkoval a popřál všem pěkný večer s tím, že příští zasedání
zastupitelstva se uskuteční 11. prosince 2019.
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K bodu 29 - Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 19.33 hodin.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Ing. Mgr. Mises a Mgr. Jílková
Zapsala: Miroslava Válková
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