PROGRAM 15. RMČ BS
1 a) Zahájení
M.Landa
b) Ověření správnosti zápisu z 14. RMČ BS
c) Ustavení ověřovatelů 15. RMČ BS
d) Schválení programu 15. RMČ BS
2) Návrh změny JŘ ZMČ BS
S.Bartík
3) VZ malého rozsahu – Výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
multifunkčních strojů
Bc.Kolbábek
4) Finanční neinvestiční transfer pro AC TRACK & FIELD BRNO, spolek,
Lidická 1875/40, 602 00 Brno, IČ: 27010953
M.Landa
5) Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS – nečlenů ZMČ BS Mgr.Navrátil
6) Různé – informace, zprávy členů rady
7) Ověření zápisu
8) Závěr

USNESENÍ 15. RMČ BS
Usnesení 115.01. Návrh změny JŘ ZMČ BS
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 20.3.2015,
projednala
zařazení pravidelného bodu Hovory s občany na program zasedání ZMČ BS,
doporučuje
ZMČ BS schválit zařazení pravidelného bodu Hovory s občany na program zasedání
ZMČ BS,
projednala
změnu Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č.1,
doporučuje
ZMČ BS schválit změnu Jednacího řádu ZMČ BS dle přílohy č.1,
ukládá
OPO ÚMČ Brno-střed změnu Jednacího řádu ZMČ BS předložit na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Termín: ihned
Usnesení 115.02. VZ malého rozsahu – výběr nejvhodnější nabídky na dodávku
multifunkčních strojů
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 20.3.2015,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka multifunkčních strojů :
TA Triumph - Adler Česká republika s.r.o., Konopná 6, 617 00 Brno, IČ: 41191021,
schvaluje
kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy.
Termín: ihned
Usnesení 115.04. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS
– nečlenů ZMČ BS
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 20.3.2015,
odkládá
rozhodnutí.
Usnesení 115.05. Odpovědi na interpelace vznesené na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 20.3.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky:
Žádám o informaci, zda jsou využívány na jednotlivých ZŠ zřizovaných MČ BS
dotační příležitosti, tedy čerpány finanční prostředky z programu Evropské unie, či
jiných fondů a grantů? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a jakými školami a zároveň
prosím o informaci, zda jsou vytvořeny takové mechanismy, aby se zabránilo plýtvání
těmito prostředky v případě nutnosti jejich navrácení v budoucnu pro případná
porušení dotačních podmínek. Interpelace byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS
konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č. 1) a

pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Mgr. Šťástky:
Žádám o sdělení o aktuální stav, který se týká vybudování druhé tělocvičny neboli
gymnatického sálu při ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně. Žádám o sdělení, jaké konkrétní
kroky v této konkrétní věci byly od 7.1.2015 učiněny, či jaká jednání se v této
zálěžitosti konala a pokud se nekonalo nic, tak žádám o informaci, jaké kroky do
budoucna budou ze strany současného vedení, či příslušných uvolněných členů ZMČ
BS realizovány a v jakém časovém termínu? Dále žádám o sdělení, zda stejně jako
předseda Finančního výboru ZMČ BS Ing. Bohumil Bílek, zastáváte názor, že tato
investiční akce není prioritou ÚMČ BS a nebude proto z úrovně MČ BS realizována.
Interpelace byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č.
2) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Hráčka:
Žádám o sdělení, zda se současné vedení městské části zabývalo připraveným
projektem vzniku nové „kontejnerové“ mateřské školy při ZŠ a MŠ Křídlovická
v Brně. Pokud ano, jaké konkrétní kroky v této věci od 7. ledna 2015 učinilo, či jaká
jednání se v této záležitosti konala. Pokud ne, žádám o informaci, jaké kroky budou ze
strany současného vedení či příslušných uvolněných členů Zastupitelstva MČ Brnostřed realizovány a v jakém časovém termínu. Zároveň žádám o stanovisko, zda tento
záměr má ze strany současného vedení městské části či příslušných uvolněných členů
ZMČ BS podporu a jak tuto případnou podporu hodlá vedení MČ Brno-střed
v budoucnu naplnit. Dále prosím o vysvětlení Vašeho konstatování v odpovědi na
dotaz, podaný dle § 82 zákona o obcích na Zastupitelstvu městské části Brno-střed
10.12.2014, že „v rozpočtu na rok 2015 není dostatek finančních prostředků na
realizaci výše uvedené akce“. Žádám o sdělení, zda jste se jako 1. místostarostka již
seznámila s projektovou dokumentací na výstavbu předmětné školky, jakož i
s předpokládanými náklady na realizaci této akce a také s podobou příslušné části
schváleného rozpočtu městské části Brno-střed pro rok 2015. Dále prosím o informaci,
zda z titulu své funkce můžete garantovat naplnění záměru městské části Brno-střed
z let 2013 a 2014, tedy že k 1.9.2015 budou mateřské školy disponovat minimálně sto
novými místy, respektive kapacitami, pro přijatí dětí včetně těch tříletých. Interpelace
byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č. 3) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Hráčka:
Jak to v současné době vypadá, co se týká zápisu do základních škol, jestli jsou
kapacity naplněny a jestli hrozí, že nebude vyhověno všem žádostem. Interpelace byla
vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č. 4) a

pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Tomana:
Reaguji na odpověď mé interpelace, položené na 2. zasedání ZMČ BS dne 10.12.2014.
V ní odpovídáte na můj dotaz na volný počet bytů číslem 503. Tento počet je platný k
15.12.2014. Žádám o informaci, kolik bytů z toho počtu je možné okamžitě přidělit
Radou MČ BS a kolik nikoliv. Zároveň žádám o stručné rozdělení do skupin podle
stavu, tedy neobyvatelné, určené k opravě vlastním nákladem, určené IPRM, realizací
sociální či imigrační politiky atd. Všechny byty, které má MČ BS v pronájmu nejsou
ve stavu umožňujícím okamžitému přidělení nájemníkovi, což je potřeba zohlednit.
Interpelace byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č.
5) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Tomana:
Žádám o sdělení počtu bytů ve správě MČ BS, které byly současnou RMČ BS
přiděleny nájemníkům od svého 1. zasedání. Interpelace byla vznesena na 3. zasedání
ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č. 6) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Zechmeistera:
Prosím o vysvětlení, jak v reálu probíhá alokace žáků do školek. A neuvažujete o
krocích ke zlepšení v tomto směru? Např. když se žáci nedostanou do MŠ v
atraktivnější lokalitě, nabídnout jim MŠ v méně atraktivnější lokalitě. Interpelace byla
vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha č. 7) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Zechmeistera:
1. Jaká je odborná kvalifikace 1. místostarostky JUDr. Dumbrovské pro oblast školství a
příp. dalších členů koalice, kteří mají oblast školství v působnosti (např. předseda
Komise pro školství David Aleš a další)?
2. JUDr. Dumbrovská pro iDnes.cz prohlásila, že snad ani nebude třeba navyšovat místa
ve školkách, např. vybudování modulové školky na ulici Křídlovické. Z jakého
materiálu vycházela a jaký bude další osud projektu kontejnerové školky Křídlovická?
(„Zatím nemáme žádnou zprávu, že by nám peníze na školku město přiznalo. Pak je
také otázka její naléhavé potřebnosti, protože z hlediska počtu dětí jsme teď už
boomem,“ myslí si místostarostka; 4.2.2015, iDnes.cz, Babyboom v Brně slábne,
dostat dítě do školky bude i tak složité).

3. Jaké budou další nejbližší systémové kroky RMČ Brno-střed v oblasti školství pro
zajištění dostatečné kapacity škol a školek.
Interpelace byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2. 2015 (příloha
č. 8) a
pověřuje
1. místostarostku Michaelu Dumbrovskou podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu 1. místostarostky odpověď odeslat.
Termín: ihned
Usnesení 115.06. Odpovědi na interpelace vznesené na 3. zasedání ZMČ BS konaném
dne 18. 2. 2015
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 20.3.2015,
schvaluje
návrh odpovědi na interpelaci zastupitele Ing. Kotěry:
Žádám o sdělení, zda se současné vedení MČ BS již zabývalo připraveným projektem
vybudování gymnastického sálu při ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně. Pokud ano, jaké
konkrétní kroky v této věci od 7.1.2015 učinilo, či jaká jednání se v této záležitosti
konala? Pokud ne, žádám o informaci, jaké kroky budou ze strany současného vedení,
či příslušných uvolněných členů ZMČ BS realizovány a v jakém časovém termínu?
Zároveň žádám o stanovisko, zda tento záměr má ze strany současného vedení MČ
BS, či příslušných uvolněných členů ZMČ BS podporu a jak tuto případou podporu
hodlá vedení MČ BS v budocnu naplnit? Dále žádám o sdělení, zda Vy osobně
zastáváte názor, že je tato investiční akce prioritou MČ BS a měla by být z úrovně MČ
BS realizována. Interpelace byla vznesena na 3. zasedání ZMČ BS konaném dne 18. 2.
2015 (příloha č. 1) a
pověřuje
předsedu Finančního výboru Bohumila Bílka podpisem odpovědi a
ukládá
sekretariátu odpověď odeslat.
Termín: ihned

