ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 13.12.2017 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 28
celkem: 41
Omluven: S. Bartík, J. Hráček, R. Kvapil, JUDr. Závodský

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 28 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Pan starosta všechny informoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je přenášeno
audiovizuálně přímo na internetu.
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 24. zasedání ZMČ BS JUDr. Kerndl a JUDr. Dumbrovská
potvrdili správnost zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: D. Aleš, J. Švachula
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Čápkova 17) - nový termín
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017
Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

RMČ BS
10. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018
RMČ BS
11. Žádost o prominutí pohledávky - Stavební 9, Brno
12. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení a úroku
z prodlení - Cejl 51, Brno
RMČ BS
Žádost
o
prominutí
zmeškání
lhůty
k
zaplacení
poplatku
z
prodlení
Údolní
23,
13.
Brno
RMČ BS
RMČ BS
14. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
RMČ BS
15. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
RMČ BS
16. ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
RMČ BS
17. Návrh na uzavření soudního smíru
RMČ BS
18. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
19. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
20. Příspěvky pro členy ZMČ BS
RMČ BS
21. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
RMČ BS
22. Harmonogram zasedání ZMČ BS
RMČ BS
23. Hovory s občany
Ing. Bílek
24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing. Straka,Ph.D.
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
RMČ BS
26. Kontrola usnesení ZMČ BS
27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
28. Závěr
Pan starosta dal návrh na zařazení bodů: “Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017“
jako bod č. 27.
“Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 874/8, k.ú. Štýřice (Kamenná)“
jako bod č. 28.
“Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 308/13, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1906, vše k.ú.
Štýřice (Opavská)“ jako bod č. 29.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 6 nehlasoval
Návrh byl přijat.
Nový program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Projednání a schválení programu
Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Čápkova 17) - nový termín
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017
Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

RMČ BS
11. Žádost o prominutí pohledávky - Stavební 9, Brno
12. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení a úroku
z prodlení - Cejl 51, Brno
RMČ BS
13. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení - Údolní 23,
Brno
RMČ BS
RMČ BS
14. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
RMČ BS
15. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
RMČ BS
16. ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
RMČ BS
17. Návrh na uzavření soudního smíru
RMČ BS
18. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
19. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
20. Příspěvky pro členy ZMČ BS
RMČ BS
21. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
RMČ BS
22. Harmonogram zasedání ZMČ BS
RMČ BS
23. Hovory s občany
Ing. Bílek
24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Ing. Straka,Ph.D.
25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
RMČ BS
26. Kontrola usnesení ZMČ BS
RMČ BS
27. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017
RMČ BS
28. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 874/8, k.ú. Štýřice (Kamenná)
29. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 308/13, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1906, vše k.ú.
Štýřice (Opavská)
RMČ BS
Dotazy,
podněty,
připomínky,
informace
členů
ZMČ
BS
30.
31. Závěr
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Program byl přijat.
K bodu 3 - Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/03 Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
souhlasí
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 47/7 v bytovém domě
Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č. or. 4,
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 254/10835,
a spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560
o velikosti 254/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení minimálně za kupní
cenu dle znaleckého posudku,
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souhlasí
se záměrem prodeje volné obecní vymezené bytové jednotky 47/7 v bytovém domě
Gallašova č.p. 47, č. or. 4, stojícím na pozemku p.č. 559,a dále spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Gallašova č.p. 47, č. or. 4,
a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 559, oba o velikosti 254/10835,
a spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a p.č. 560
o velikosti 254/32535, vše v k.ú. Štýřice, v nabídkovém řízení minimálně za kupní
cenu dle znaleckého posudku,
doporučuje
ZMB schválení záměru převodu nemovité věci dle druhé části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko MMB.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 - Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/04 Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 535/9 v bytovém domě sestávajícím z č. p.
137 (Grohova č.or. 45), č. p. 534 (Grohova č.or. 47) a č. p. 535 (Grohova č.or. 49),
postaveném na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/5 a 616/6, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 137, č.p. 534 a č.p. 535, spoluvlastnického
podílu na pozemcích pod bytovým domem p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/5 a 616/6
a spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č. 616/4 a 616/7, vše
v k.ú. Veveří, stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené části nákladů
vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené vymezené obecní bytové jednotky
ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle první části tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 - Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Čápkova 17) - nový termín
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/05 Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Čápkova 17) - nový termín
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
revokuje
usnesení 22. ZMČ BS ze dne 21.6.2017, č. usn. ZMČ/2017/22/10,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 24/9 v bytovém domě Čápkova č.p. 24
a č.p. 26 ,č. or. 17 a č. or. 19, stojícího na pozemcích p.č. 108 a p.č. 109, vše k.ú.
Veveří, spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu Čápkova č.p.
24 a č.p. 26, č. or. 17 a č. or. 19, a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 108
a p.č. 109, stávající nájemkyni
za podmínek smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové jednotky před
podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky podle první části tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/06 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017
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ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 1 proti, 4 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila zastupitelka
Soukalová a vedoucí EO.
Usnesení ZMČ/2017/25/07 Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 8 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/08 Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 15 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/09 Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
6

schvaluje
rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Straka,
Ing. Schwab, JUDr. Vaňková, vedoucí EO, J. Zechmeister, pan starosta, Mgr. Řepa a vedoucí
OŽP.
Usnesení ZMČ/2017/25/10 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
-rozpočet městské části Brno-střed na rok 2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, kde:
celkové zdroje jsou ve výši 621 095 tis. Kč, z toho:
-celkové příjmy 603 304 tis. Kč
-financování 17 791 tis. Kč,
které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2017
celkové výdaje jsou ve výši 621 095 tis. Kč,
-finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
-tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje,
Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
-plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,
schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 dle § 12 odst. 2)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění:
-celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
-celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
-celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové
skladby,
-celkový objem financování,
-celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
-celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,
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pověřuje
RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2018 v tomto rozsahu:
a)
přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to
kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených
Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu
provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců,
b)
nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových
prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných
rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace
a
c)
zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení
možných škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
ukládá
RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ
Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové
skladby dle přílohy č. 5.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 15 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Žádost o prominutí pohledávky - Stavební 9, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/11 Žádost o prominutí pohledávky - Stavební 9, Brno
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 90% z celkové částky 39.284,- Kč,
tzn. 35.355,60 Kč a úroků z prodlení ve výši 90% z celkové částky 650,- Kč, tzn. 585,Kč, k bytu č. , Stavební 9, Brno, žadatel:
(
), za podmínky,
že zbývající poplatky z prodlení ve výši 3.928,40 Kč a úroky z prodlení ve výši 65,Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí
poplatků z prodlení a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody
o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 7 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
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K bodu 12 - Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení a úroku z prodlení Cejl 51, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/12 Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení
a úroku z prodlení - Cejl 51, Brno
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
že dne 26.07.2017 došlo k úhradě částky 14.175,- Kč, a to na základě usnesení
ZMČ/2016/17/18 ze dne 02.11.2016,
trvá
na usnesení ZMČ/2016/17/18 ze dne 02.11.2016 [schválení prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 28.349,-Kč, tzn. 14.174,50 Kč
a úroků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 400,- Kč, tzn. 200,- Kč k bytu č. ,
Cejl 51, Brno, žadatel:
(
) za podmínky, že zbývající poplatky
z prodlení ve výši 14.174,50 Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 200,- Kč budou
uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků
z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách], s tím že doba
úhrady zbývajících poplatků z prodlení je stanovena místo „do 6 měsíců od konání
ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno“, na dobu „do 9
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno“
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 - Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení - Údolní 23, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/13 Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení Údolní 23, Brno
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
že dne 08.08.2017 došlo k úhradě částky 98.567,- Kč a dne 09.08.2017 došlo k úhradě
částky 18.381,16 Kč, a to na základě usnesení ZMČ/2017/19/16 ze dne 08.02.2017,
trvá
na usnesení ZMČ/2017/19/16 ze dne 08.02.2017 [schválení prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 50 % z částky 197.134,- Kč (dle pravomocného rozsudku
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Městského soudu v Brně č.j. 229 C 112/2010-102), tzn. 98.567,- Kč a poplatků
z prodlení ve výši 50 % z částky 36.762,32 Kč (dle žaloby o zaplacení 29.523,- Kč
s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015), tzn.
18.381,16 Kč, k bytu č. , Údolní 23, Brno, žadatelé:
(
)
a
(
) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
98.567,- Kč a zbývající poplatky z prodlení ve výši 18.381,16 Kč budou uhrazeny do 6
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno,
bez možnosti uzavření dohody o splátkách], s tím že doba úhrady zbývajících poplatků
z prodlení je stanovena místo „do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků z prodlení schváleno“, na dobu „do 7 měsíců od konání ZMČ BS,
na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno“ a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/14 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17,
příspěvkové organizace, dle dodatku č. 2, související se zrušením služebního bytu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
K bodu 15 - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/15 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
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schvaluje
změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, dle
dodatku č. 1, související se zrušením služebního bytu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/16 ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace, dle
dodatku č. 1, související se zrušením služebního bytu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 - Návrh na uzavření soudního smíru
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/17 Návrh na uzavření soudního smíru
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
neschvaluje
uzavření soudního smíru s paní
znění předloženém v Příloze č. 1 a

a panem
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ve

ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatele.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 14 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.
K bodu 18 - Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/18 Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,

-

stanovuje
s účinností od 1.1.2018 odměnu neuvolněným členům ZMČ BS za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
neuvolněný místostarosta: 42.671,- Kč
člen rady: 9482,- Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady: 4741,- Kč
člen výboru zastupitelstva,
komise rady: 3951,- Kč
neuvolněný člen zastupitelstva: 2371,- Kč
s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZMČ BS se
stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou vždy zahrnuty vždy
maximálně 2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za výkon funkce, a to
za výkon funkcí člena RMČ BS, předsedy/člena komise RMČ BS nebo předsedy/člena
výboru ZMČ BS,
stanovuje
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona o obcích neuvolněným členům ZMČ BS
pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se
odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 200,- Kč za obřad, nejvýše však
o částku 2.000,- Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jimi
zastávaných funkcí podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
schvaluje
zásady pro odměňování neuvolněných členů ZMČ BS, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, s účinností od 1.1.2018 a

ukládá
oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v souladu s přijatým usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 2 proti, 1 zdržel se, 9 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.
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K bodu 19 - Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/19 Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou
členové ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
měsíční odměnu členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS ve výši 2.460,- Kč/měsíc,
a to s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
Zásady pro odměňování členů komisí RMČ BS a členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou
členové ZMČ BS, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v souladu s přijatým usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 19 bylo přijato.
K bodu 20 - Příspěvky pro členy ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/20 Příspěvky pro členy ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
revokuje
usnesení č. 302.11. schválené na 2. zasedání ZMČ BS konané dne 10.12.2014, které
znělo:
„ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 10.12.2014,
bere na vědomí
usnesení RMČ Brno-střed č. 104.24 ze dne 09.12.2014,
stanovuje
s účinností od ledna 2015 příspěvek na ošacení pro zastupitele městské části Brnostřed, kteří stabilně zajišťují občanské obřady, dle přílohy č. 1,
ukládá
personálnímu a mzdovému oddělení postupovat v souladu s tímto usnesením.“
s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
z rozpočtu MČ BS neuvolněným členům ZMČ BS dle § 80 zákona o obcích
poskytnutí
příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku,
13

jde-li o starostu, místostarostu nebo člena ZMČ BS pověřeného k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním MČ BS na veřejných občanských
obřadech (vítání dětí, jubilejní svatby a blahopřání k životnímu jubileu společenskou
formou/jubilejní narozeniny seniorů),
celkem maximálně ve výši 40.000,- Kč/rok pro ženy a maximálně ve výši 30.000,Kč/rok pro muže, s tím, že minimální počet "odsloužených" dní za rok je 11 a 7 dní je
třeba "odsloužit" do konce srpna kalendářního roku.
V případě nesplnění stanovených podmínek bude vyplacena pouze poměrná část ze
stanovené částky dle počtu skutečně „odsloužených“ dnů. Příspěvek bude vyplácen ve
dvou částech, a to v měsíci září poměrnou částí dle skutečného počtu „odsloužených“
dnů do konce měsíce srpna, v měsíci prosinci pak bude vyúčtována zbývající část dle
výše uvedeného,
a to s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
z rozpočtu MČ BS uvolněným členům ZMČ BS poskytnutí
- příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena ZMČ BS pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
v souvislosti se zastupováním MČ BS na veřejných občanských obřadech (vítání dětí,
jubilejní svatby a blahopřání k životnímu jubileu společenskou formou/jubilejní
narozeniny seniorů), celkem maximálně ve výši 35.000,- Kč/rok pro ženy
a maximálně ve výši 25.000,- Kč/rok pro muže, s tím, že minimální počet
"odsloužených" dní za rok je 11 a 7 dní je třeba "odsloužit" do konce srpna
kalendářního roku. V případě nesplnění stanovených podmínek bude vyplacena pouze
poměrná část ze stanovené částky dle počtu skutečně „odsloužených“ dnů. Příspěvek
bude vyplácen ve dvou částech, a to v měsíci září poměrnou částí dle skutečného
počtu „odsloužených“ dnů do konce měsíce srpna, v měsíci prosinci pak bude
vyúčtována zbývající část dle výše uvedeného,
z peněžního fondu MČ BS poskytnutí
- příspěvku na stravování ve výši 55,- Kč za cenu jednoho jídla (jídelna MŠ Pellicova)
nebo stravenky,
z peněžního fondu MČ BS a rozpočtu MČ BS
- příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li
o uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.000,- Kč (z peněžního fondu
4.000,- Kč, z rozpočtu 3.000,- Kč)
to vše s účinností od 1.1.2018 a
ukládá
oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v souladu s přijatým usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
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K bodu 21 - Změna Jednacího řádu ZMČ BS
Pan starosta vznesl pozměňující návrh, spočívající v doplnění odrážky do odstavečku schvaluje:
Usnesení ZMČ/2017/25/21-1 Změna Jednacího řádu ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
změnu Jednacího řádu ZMČ BS takto:
- změna v čl. 17 odst. 2: změna číslovky 2 na číslovku 3.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 12 nehlasoval
JUDr. Kerndl se přihlásil s technickou poznámkou s tím, že nevěděl, o čem bylo hlasováno a zda
by mohl pan starosta vysvětlit, čeho se týkal ten jeho pozměňující návrh.
Pan starosta sdělil, že bylo hlasováno o jeho návrhu na doplnění usnesení o další odrážku,
vysvětlil, čeho se jeho návrh týká a následně nechal o tomto svém návrhu znovu hlasovat:
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 9 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
Nyní dal pan starosta hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2017/25/21-2 Změna Jednacího řádu ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
změnu Jednacího řádu ZMČ BS takto:
- změna v čl. 7 odst. 1: závěr první věty za závorkou (dále jen "Hovory s občany ") se
nahrazuje textem: "a to vždy v první den zasedání, jako bod s pořadovým číslem 3,
ihned po úvodních bodech "Zahájení" a "Projednání a schválení programu" v délce
maximálně 30 minut.
- v čl. 11 odst. 12 písm. h) - vypuštění textu za závorkou
- změna v čl. 17 odst. 2: změna číslovky 2 na číslovku 3,
ukládá
OPO ÚMČ BS přijatou změnu zapracovat do Jednacího řádu ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 18 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
K bodu 22 - Harmonogram zasedání ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/22 Harmonogram zasedání ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
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schvaluje
harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit jeho zveřejnění.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 22 bylo přijato.
K bodu 24 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/23 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 25. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 27 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 14 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/2017/25/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 25.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/25 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
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bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 - Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Mgr. Šťástka,
vedoucí EO, JUDr. Kerndl, vedoucí OŠSKM, Ing. Bílek, Mgr. Sázavský, pan starosta a Ing.
Schwab.
Usnesení ZMČ/2017/25/26 Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 11 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 874/8, k.ú. Štýřice (Kamenná)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl,
pan starosta, vedoucí ODM, JUDr. Vaňková a Mgr. Šťástka.
Usnesení ZMČ/2017/25/27 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 874/8, k.ú. Štýřice
(Kamenná)
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 874/8 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky manželů
a
z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna
do majetku města,
doporučuje
ZMB využít předkupní právo k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 874/8 o vým. 18 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky manželů
a
, z úrovně statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 6 zdržel se, 12 nehlasoval
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Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 308/13, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1906, vše k.ú. Štýřice (Opavská)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/28 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 308/13, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1906, vše k.ú.
Štýřice (Opavská)
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
souhlasí
s projednáním pouze konkrétně specifikované nabídky využití předkupního práva
k nabytí nemovité věci,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 323 o vým. 19 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky manželů
a
z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města,
doporučuje
ZMB využít předkupní právo k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 323 o vým. 19 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky manželů
a
, z úrovně statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: ihned
Hlasování: 24 pro, 0 proti, 5 zdržel se, 13 nehlasoval
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 23 - Hovory s občany
Pan starosta sdělil pravidla tohoto bodu a dále avizoval změnu v rámci schválení nového
Jednacího řádu ZMČ BS, kdy sdělil, že od příštího zasedání ZMČ BS bude tento bod po vzoru
ZMB v úvodu každého zasedání zastupitelstva.
V rámci tohoto bodu vystoupila paní Křížová, která bydlí na Mlýnské ulici, dotazuje se, kde
uvízla jejich petice ohledně Vlněny, kde žádali o kompenzaci nájemného za to, v jakém prašném
a hlučném prostředí žijí a netýká se to jen Vlněny. Sdělila, že nájemníci už toho mají dost,
konkrétně za sebe sdělila, že má neustále zaprášená okna a že situace už začíná být neúnosná, na
ÚMČ Brno-střed podali petici, která je dle jejich informací přehazovaná z jednoho člověka na
druhého, proto prosí, aby se už tímto jejich problémem začal někdo konečně zabývat.
Tajemník ÚMČ BS odpověděl, že paní Křížovou průběžně informuje, dále sdělil, že ze strany
úřadu jsou prováděny kontroly šetření, dále je prováděna kontrola hygieny a dalšími orgány
dozoru. Sdělil, že jak již paní Křížovou informoval, tak nebylo zjištěno žádné pochybení ze
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strany stavebníka, na závěr řekl, že se tomuto problému věnují intenzivně a že ze stany
stavebníka opravdu žádné pochybení nebylo zjištěno, naopak bylo zjištěno, že se stavebník
chová velmi slušně, dokonce i nad rámec svých povinností, nicméně to nebrání tomu, aby se v
této věcí vyvíjela poměrně značná aktivita, které se věnuje spousta lidí, sdělil, že tuto aktivitu
převzal přímo on sám a že oslovili stavebníka s prosbou, aby v rámci udržení dobrých
sousedských vztahů poskytl finanční kompenzaci, která by se promítla do slevy z nájmu, na
odpověď stavebníka se zatím čeká. Pan tajemník slíbil, že na stavebníka bude apelovat, aby do
konce roku znali jeho vyjádření. Zatím vše nasvědčovalo tomu, že stavebník na návrh přistoupí a
poskytne finanční kompenzaci, pan tajemník vyzval paní Křížovou, aby týden až dva týdny
vyčkala na oficiální vyjádření a podle toho by se řešilo, co bude dál.
Pan starosta sdělil, že Mgr. Hrnčířovi se podařilo vyjednat, že ulice Mlýnská bude jednou týdně
čištěna mokrou cestou, pokud to počasí dovolí.
Paní Křížová poděkovala Mgr. Hrnčířovi a k vyjádření pana tajemníka sdělila, že co se týká těch
kontrol, tak ty kontroly určitě byly avizované a dále se vyjádřila ve smyslu, že nevěří tomu, že
tam probíhá vše, tak jak má. Na závěr sdělila, že ona tam žije a vidí, jak to tam probíhá a je to
tragédie.
Pan starosta poděkoval za podnět, co se týká toho vlastního režimu, sdělil, že on sám byl u zrodu
toho, aby městská část nějakým způsobem řešila tento problém, který vnímá jako velký. Na
druhou stranu úřad nemá možnost rozporovat vyjádření kontroly, která říká, že tam probíhá vše v
pořádku. Sdělil, že developer v rámci dobrých vztahů v dané lokalitě má zájem situaci řešit,
obrátil se na městskou část s pomocí řešení osvětlení a jiných věcí, případně příspěvků na úklid.
Pan Koukol se dotázal, kolik stálo celkem kluziště na Moravském náměstí a jaký příkon má
chladící zařízení, které to má ochladit do +15 stupňů.
Ředitel SRAKH odpověděl, že jištění je 1000 ampér, rozváděcí skříně, která se pro to speciálně
vyrobila, co se týká chladícího výkonu, je tam 140 kW a výrobce neudává do 15 stupňů, ale do
13 stupňů Celsia. Vedoucí OŠSKM doplnila, že celková cena kluziště je zhruba 12, 8 milionu.
Zastupitel Toman sdělil, že v pondělí večer šel okolo, bylo dejme tomu 8 stupňů a třičtvrtě
kluziště bylo pod vodou, dotazuje se, jak se toto bude řešit, když to garantuje do 13 stupňů, lidé
si to tam zaplatí na dvě hodiny a bruslí tam ve vodě.
Mgr. Hrubeš odpověděl, že o tom ví, že tam byla kaluž, sdělil, že tam přes sobotu a neděli byla
poměrně intenzivní zátěž, v neděli tam bylo přes 600 lidí, tudíž ten povrch dostal zabrat, musela
se tam v pondělí nastříkat vysoká vrstva vody a dále sdělil, že zkušenost s mobilními kluzišti má,
ale většinou jsou osazená na pevném povrchu, který promrzá a má mrazovou kapacitu, takže tyto
disproporce v rámci jednoho stupně dovedou tu teplotu podržet, kdežto tady je to pódium na
dřevě, kde nevadí, že je více stupňů nebo že je sluníčko, ale naopak tady vadí silnější vítr a ta
voda prostě nezamrzne. Na závěr sdělil, že dodavatel garantuje za ideálních podmínek.
Pan Petr Rožňák, bývalý zastupitel městské části sdělil, že každý zastupitel, každý radní skládal
slib, jehož závěr zní, že se dotyčný bude řídit ústavou České republiky a zákony, vyjádřil se, že
má pocit, že přítomným nevadí, že mají mezi sebou člověka, který tu dnes mimochodem nesedí,
a který se touto ústavou České republiky, natož jinými zákony neřídí. Pan Rožňák se diví Radě
městské části a panu tajemníkovi ÚMČ BS, že s tím nic nedělají. Myslí si, že to je převážně
jejich ostuda a jestli si myslí, že občané toto nevnímají, tak tady mají jeden důkaz, že ano.
Pan Hrubša sdělil, že v pondělí byl za panem starostou s peticí ohledně rušení nočního klidu na
ulici Dornych, je to opakované rušení a týká se kavárny Bajkazyl a herny. Opakovaně je tam
volaná policie, která vždy řekne, že nezjistila rušení nočního klidu, a která tvrdí, že je to
otevíráním a zavíráním dveří. Pan Hrubša se tedy dotazuje, jak zajistit, aby byl noční klid
dodržován.
Pan starosta odpověděl, že co se týká přijetí petice, poslal ji dál, aby se dostala jako podnět do
procesu, kdyby se znovu schvalovala nebo potvrzovala formou vyhlášky, sdělil, že včera tento
podnět řešil s ředitelem městské policie, který vzal ten podnět na vědomí a pan starosta tedy
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doufá, že společně přimějí provozovatele těch dvou provozoven tak, aby ten noční klid nerušili.
Kolega z rady se s nimi též spojil v této věci, aby bylo postupováno tak, aby občané nebyli
rušeni a navzájem se to neovlivňovalo. Na závěr pan starosta sdělil, že bohužel tato věc nejde
uspíšit.
Pan Černín poděkoval všem zastupitelům, kteří hájili zájmy nájemníků v bytové kauze směny s
panem Procházkou při zasedání ZMČ Brno-střed minulý měsíc i při včerejším zasedání na
MMB. Sdělil, že si váží jejich postoje a děkuje.
Paní Hrubšová se též vyjádřila k rušení nočního klidu na ulici Dornych a dotazuje se pana
starosty, jak je možné, když zavolají policii a hudba hraje až do rána dál a policie řekne, že jim
nemůže tu hudbu vypnout, státní policie řekla, že tam byla, ale herna není označená, jak je tedy
toto možné. Paní Hrubšová sdělila, že tato situace s rušením nočního klidu už není únosná, že
jediné východisko vidí v tom, se budou muset odstěhovat, protože není možné, aby obyvatelé už
dva roky každou noc poslouchali Bajkazyl, sdělila, že navazují na sebe, Bajkazyl končí a herna
začíná, apeluje na pana starostu, aby jim poradil, jak dosáhnout nočního klidu.
Pan starosta odpověděl, že co se týká tohoto podnětu, který je obsažen i v doručené petici, že
tento podnět intenzivně řeší spolu s kolegy i s policií a doufá, že se dostanou do režimu, kdy se
tento problém vyřeší, protože zákony platí pro všechny.
Paní Hrubšová se vyjádřila k měření hygieny, která údajně měřila, ovšem nikdo neví kdy a
jelikož je paní Hrubšová stěžovatelka, tak by se mělo měřit z jejího okna, ovšem nic takového se
dle jejich slov nestalo.
Pan starosta sdělil, že to vnímá a ví, že se toto řeší již dva roky i Bajkazyl to řešil formou
stavebních úprav. Řekl, že rádi budou koordinovat postup všech dotčených i kontakt s
provozovateli tak, aby ta zátěž v nočních hodinách tam nebyla.
Paní Hrubšová se ještě vyjádřila, že má podezření na korupční jednání v této věci.
Paní Křížová se vyjádřila k bezdomovcům na ulici Křenová, kteří se scházejí u trafiky a kupují
tam alkohol údajně i na stravenky, požádala pana starostu, zda mi mohl poprosit policii, aby se
tam podívali a zjistili, jak to tam vlastně funguje.
Pan starosta sdělil, že tuto oznamovací činnost může převzít na sebe, případně paní Křížová toto
může oznámit sama a kdyby měla pocit, že policie nekoná, tak jak má, pan starosta do toho rád
vstoupí.
JUDr. Kerndl se dotázal pana starosty, zda má nějakou povědomost o tom, že ta společnost
Bajkazyl, zdali byla příjemcem nějakých dotací z naší městské části.
Pan starosta odpověděl, že to docela možné je, protože si myslí, že tam je nějaká souvislost mezi
společností Krankazyl a Ratolest.
JUDr. Kerndl citoval z webových stránek Bajkazylu a požádal pana starostu, aby si dávali na
toto pozor a příště takovým společnostem žádné dotační peníze nedávali.
K bodu 30 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Mgr. Řepa vznáší interpelace: 1) Vážení členové rady, žádám o informace, jaké nové plánované
projekty v kulturní oblasti nás čekají v roce 2018?
2) Vážení členové rady, vzhledem k tomu, že v médiích zazněly výroky o možném zvyšování
cen parkovného, tak se chci dotázat, zda je či bude vypracována nějaká ucelená koncepce
nastavení cen parkovného na území naší městské části a to zejména ve vztahu k plánovanému
zavádění rezidentního parkování?
3) Vážení členové rady a vážený pane tajemníku, žádám informace o mzdových prostředcích
vynaložených na zvyšování platů (reagujících na vládní politiku) během posledního roku. Budu
vděčný za vypracování přehledu rozděleného na jednotlivé odbory.
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4) Vážení členové rady, žádám informace o podmínkách nájmu trhovců na Zelném trhu a
Moravském náměstí během předvánočního období.
Dále se Mgr. Řepa vyjádřil ke včerejšímu projednávání ZMB, sdělil, že jej moc nepotěšilo
projednávání bodu ohledně kluziště na Moravském náměstí ve smyslu, že když kluziště
památkáři schvalovali, tak vůbec netušili, že tam bude nějaká reklama umístěna. Apeluje na
vedení, aby se po zbytek jejich volebního období takové problémy již neopakovaly.
Pan starosta odpověděl, že nebylo jednoduché přesvědčit kolegy, aby bylo kluziště řádně
zkolaudované.
Tajemník ÚMČ BS se též vyjádřil a sdělil, že kluziště bylo dnes ráno řádně zkolaudováno, dnes
ráno měl pan tajemník jednání s kolegy s Odboru památkové péče MMB a odpoledne dostal
vyrozumění, že OPP MMB zrušil tu pondělní výzvu.
Zastupitel Toman se dotázal, kdo má na starosti odpovědi na interpelace, jelikož není spokojen s
odpovědí na jeho interpelaci, která mu nebyla v řádném čase doručena, odpověď byla zastupiteli
Tomanovi předána do jeho schránky teprve včera, to je den před zasedáním zastupitelstva.
Zastupitel Toman se vyjádřil, že je velmi nespokojen.
Pan starosta odpověděl, že co se týká agendy zpracování interpelací, tak to řeší kancelář
tajemníka, pana starostu tento exces mrzí a vnímá ho jako ojedinělý, omlouvá se za něj a prosí
pana tajemníka o vyjádření.
Tajemník ÚMČ BS sdělil, že se snaží hlídat, aby interpelace byly v řádném čase vzaty na
vědomí či schváleny radou, sdělil, že netuší, co se stalo, odpovědi následně vypravují kolegyně z
jednotlivých sekretariátů, zastupiteli Tomanovi navrhl, že jej může navštívit a pan tajemník se
velmi rád pokusí tu odpověď zpřesnit a prověří, co se stalo.
Zastupitel Zechmeister se vyjádřil ke kluzišti, sdělil, že se cítí nekomfortně, když se jej ptají, co
se stalo s tím autem na inkriminované kašně, které tam již není. Byl by rád, kdyby se vyjádřila
rada, jakým způsobem se vyjádří k tomuto přešlapu provozovatele, protože si dodatečně studoval
materiály a smlouvu o spolupráci, které nebyly mimochodem v komisích, zahlédl tam, že pro
tento účel pro reklamu je tam celý oddíl ve smlouvě o spolupráci a umožňuje městské části
využít svá práva a je otázkou, co dál s tím. Ta smlouva je na 8 let a již po pár týdnech jsme zažili
přešlap, zastupitel Zechmeister by rád věděl, jakým způsobem hodlá rada dál pokračovat a co z
toho vyvodit. Sdělil, že nemá nic proti subjektu toho provozovatele, záměr to je šťastný, nicméně
tento krok šťastný nebyl a pokud máme ještě 8 let s touto firmou spolupracovat, tak by nějakým
způsobem nerad očekával komplikace. Prosí tedy o nějaké rámcové sdělení, jak v současné době
rada uvažuje, zdali bude podnikat nějaké kroky v tomto směru, aby se tam smlouva rozšířila
nebo upravila a případně vysoutěžila znovu.
Pan starosta odpověděl, že jelikož ze včerejška na dnešek bylo auto odstraněno, nepodařilo se s
provozovatelem zatím žádné setkání zorganizovat tak, abychom se mohli nad těmito
podstatnými součástmi smluvního vztahu společně zamyslet, nicméně pan starosta sdělil, že toto
je natolik sledovaná záležitost, že o postupu budou zastupitelé detailně informováni i z médií,
protože je to celkem pod drobnohledem. Na závěr sdělil, že odpověď, která by zahrnovala
všechny otázky zastupitele Zechmeistera, k dispozici není.
JUDr. Kerndl poprosil o přehled všech dotací z úrovně městské části, které společnost Bajkazyl
obdržela v horizontu posledních 3 let a dále poprosil o odpověď či vyjádření k výstupu pana
Rožňáka, který vznesl soubor dotazů, na které mu nebylo odpovězeno.
Tajemník ÚMČ BS odpověděl, že neví a není si vědom toho, že by nějakým způsobem ze své
pozice měl k této věci zaujímat postoj, doporučil tyto dotazy směřovat přímo na osobu radního
Svatopluka Bartíka a dále sdělil, že si nechal prověřit právním odborem, zda v tomto smyslu
nemá někdo z městské části či úřadu nějaké povinnosti a vyplynulo, že ne.
Mgr. Šťástka sdělil, že jeho dotaz směřoval na nepřítomného Svatopluka Bartíka, který, tak jak
se Mgr. Šťástka v průběhu několika málo dnů vzhledem ke kauze kluziště dozvěděl a to z více
stran, tak je vlastně on tím autorem a nositelem myšlenky ve vztahu České televize a její
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reportáže, která proběhla před několika dny, jestli to je udání vlastní radnice nebo to je
upozornění na něco, co se mu nelíbilo, protože se Mgr. Šťástka díval, že radní Bartík na té radě
nebyl, tak se asi cítil nekomfortně, každopádně jeho dotaz směřoval k tomu, jaké on má
informace, které ho vedly k tomu, že toto téma zprostředkoval České televizi, která o tom, jak to
Mgr. Šťástka zpětně zhlédl, udělala docela zajímavou reportáž. Sdělil, že pan Bartík tady sice
není, ale někdo z jeho kolegů o tom bude něco vědět, co pana Bartíka vedlo k tomu, že se obrátil
na Českou televizi, aby točila reportáž o krocích radnice a vedení, kterého on je sám součástí.
Dále sdělil, že kluziště dál hodnotit nebude, nemá o tom dost informací, sdělil, že čerpá jen z
médií. Vyjádřil se, že z jeho pohledu je kluziště v pohodě, jen je škoda, že teď ten stín, který si
vytváří prostřednictvím té najaté agentury, nebo kdo to tam spravuje a té reklamy.
Pan starosta sdělil, že zřejmě nikdo z kolegů nedokáže interpretovat odpovědi na otázky, které
Mgr. Šťástka vznesl a na závěr ukončil jednání výzvou, aby všichni přítomní vánoční svátky
zvládli v co možná největším klidu a těší se na další setkání.

K bodu 31 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 17.42 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: D. Aleš a J. Švachula
Zapsala: M. Válková
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