Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/40
konaného od 8:00 hodin dne 19. června 2018, v zasedací síni Nové radnice,
Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________

1. Technický bod
Při jednání bylo přítomno 49 členů ZMB.
Omluveni: Bc. Miloslav Humpolíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA, Ing. Naděžda
Křemečková, JUDr. Helena Sýkorová (od 14:00), Ing. Pavel Urubek,
doc. RNDr. František Vižďa.
Nepřítomen: Bc. Roman Onderka, MBA.
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen Ing. Petr Vokřál,
primátor).
V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno
prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a
následně bude zveřejněn.
Jmenování zapisovatelů a pověření právní asistencí
Zapisovateli jednání byli jmenováni Ing. Renata Daňková a Štěpán Mareš, pracovníci
Organizačního odboru MMB, a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová
a Mgr. Barbora Langová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna.
Schválení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Vít Prýgl a Jiří Ides.
K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.

1

Hlasování č. 1: 44 - 0 - 0
Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/40
Ing. Petr Vokřál, primátor, zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
4) Návrh termínu dalšího zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018 ZM7/3819
61) Rekonstrukce koncertního sálu Konzervatoře Brno - návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace Konzervatoři Brno, příspěvkové organizaci
68) Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
69) Projekt "Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina" - rozhodnutí
o poskytnutí dotace
92) Návrh prodeje pozemků v k. ú. Trnitá u budovy Šujanovo nám. 1 - ZM7/4001
181) Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci investic
"Atletická hala Kampus" a "Areál sportovních nadějí"
- zařazení nových bodů:
187) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z.s.,
na zabezpečení projektu Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských
škol - návrh rozpočtového opatření - ZM7/3935
188) Návrh změny stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ZM7/3886
189) "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - stanovisko podle § 10g
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce - ZM7/3958
190) Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města
Brna - ZM7/3884
191) Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití
zemědělská stavba, postavené mj. na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky ZM7/3989
192) Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže,
postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3991
193) Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň - ZM7/3995
194) Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu
participativního rozpočtu "Dobrodružné hřiště Halda" - návrh rozpočtového
opatření - ZM7/4003
195) Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu
a obchodu - zprostředkující subjekt ITI - ZM7/3996
196) Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú.
Staré Brno - ZM7/4005
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197) Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938
a p. č. 2939, k. ú. Kohoutovice - ZM7/4006
Dále upozornil, že u bodů 19), 26), 39), 72), 90), 93), 135), 147), 176) a 185)
se technicky upravují názvy bodů v rámci návrhu svolání podle předložených materiálů.
Poté navrhl společné projednání bodů 182) a 190).
JUDr. Jiří Oliva - sdělil, že dle jeho názoru v programu dnešního zasedání chybí bod
týkající se návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu
hazardních her a navrhl jeho mimořádné zařazení. Konstatoval, že bylo přislíbeno, že se
touto problematikou bude Rada města Brna zabývat a očekával tedy předložení návrhu
obecně závazné vyhlášky na program Zastupitelstva města Brna. Závěrem svého
vystoupení dal podnět, aby Rada města Brna v rámci některé z přestávek dnešního
zasedání Zastupitelstva města Brna projednala tuto problematiku tak, aby mohl být
následně k projednání předložen materiál s návrhem obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvu města Brna.
Ing. Petr Vokřál, primátor - v reakci na přednesený návrh uvedl, že Rada města Brna
se tímto tématem zabývá a je nutné předložit propracovaný materiál, nikoliv řešit tuto
otázku v časové tísni.
JUDr. Jiří Oliva - reagoval na odpověď Ing. Petra Vokřála, primátora.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o navrženém stažení bodů z jednání.
Hlasování o stažení bodů 4), 61), 68), 69), 92) a 181):
Hlasování č. 2: 45 - 0 - 0
Hlasování o zařazení nových bodů 187), 188), 189), 190), 191), 192), 193), 194), 195),
196) a 197):
Hlasování č. 3: 42 - 0 - 1
Hlasování o celém programu se zohledněním stažených a zařazených bodů a společného
projednání bodu 182) a 190) prohlásil Ing. Petr Vokřál, primátor, za zmatečné.
Hlasování č. 4: neplatné hlasování
Martin Říha - upozornil, že dle jeho názoru vznesl JUDr. Jiří Oliva protinávrh týkající se
zařazení nového bodu do programu a mělo by o něm být tedy také hlasováno.
Ing. Petr Vokřál, primátor - v reakci na upozornění uvedl, že se domnívá, že JUDr. Jiří
Oliva pouze vyjádřil svůj názor na naléhavost řešení této problematiky.
Martin Říha - oponoval, že dle jeho názoru byl vznesen návrh na zařazení nového bodu
3

k jednání.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že byl pouze vznesen požadavek na urychlené
projednání daného tématu, nejlépe v rámci mimořádné schůze Rady města Brna dne
19. 6. 2018, a v návaznosti na projednání Radou města Brna by následně bylo navrženo
zařazení tohoto bodu na zasedání Zastupitelstva města Brna.
JUDr. Jiří Oliva - uvedl, že bod nenavrhl k zařazení, protože k němu nemá připraven
písemný materiál, ale současně na základě svého podnětu předpokládal, že se Rada
města Brna na své mimořádné schůzi dne 19. 6. 2018 bude tématem zabývat a materiál
poté předloží jako nový bod k projednání na dnešním zasedání Zastupitelstva města
Brna.
Ing. Petr Vokřál, primátor - v reakci uvedl, že je nezbytné, aby byl materiál připraven v
písemné podobě, a přislíbil, bude-li v rámci mimořádné schůze Rady města Brna
dospěno k závěru, že je možné materiál předložit, že bude podán v průběhu dnešního
zasedání Zastupitelstva města Brna návrh na jeho zařazení.
JUDr. Jiří Oliva - vyslovil souhlas s výše uvedeným řešením.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o celém programu zasedání:
Hlasování č. 5: 47 - 0 - 0

Schválený program jednání Z7/40:
1. Technický bod
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
(bod projednáván v 8:30)
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách - ZM7/3938
6. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči
taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení
podmínky provozování taxislužby na území města Brna - ZM7/3925
7. Memorandum o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské
lesy - ZM7/3887
8. Plán zdraví města Brna 2018-2030 - ZM7/3904
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9. Nabytí obchodních podílů společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.,
od Jihomoravského kraje - ZM7/3901
10. Individuální vlastnická politika společnosti Brněnské komunikace a.s. - ZM7/3823
11. Individuální vlastnická politika společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. ZM7/3825
12. Individuální vlastnická politika společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- ZM7/3826
13. Individuální vlastnická politika společnosti SAKO Brno, a.s. - ZM7/3827
14. Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ - SPORT, a.s. - ZM7/3828
15. Individuální vlastnická politika společnosti Veletrhy Brno, a.s. - ZM7/3824
16. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 - ZM7/3838
17. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, rozsah a
struktura střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna
na období 2020-2024 - ZM7/3919
18. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018 - ZM7/3909
19. Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy ZM7/3922
20. Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB - ZM7/3911
21. Rozpočtové opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku ZM7/3833
22.
"Dodávka a instalace parkovacích automatů ve statutárním městě Brně" - rozpočtové
opatření - ZM7/3822
23. "Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o souhlas s použitím zisku a odpisů
z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3926
24. Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-střed - rozpočtové opatření ZM7/3858
25. Změna účelu použití nevyčerpané části investičního transferu MČ Brno-Jundrov rozpočtové opatření - ZM7/3829
26. Žádost městské části Brno-sever o změnu účelu použití investičního transferu,
rozpočtové opatření - ZM7/3967
27. Poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec na financování projektu
"Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy Základní škola,
Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace"- rozpočtové opatření - ZM7/3908
28. Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne
13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou
kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad
v MČ Brno-Starý Lískovec - ZM7/3831
29. Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního
divadla, příspěvkové organizaci - ZM7/3975
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30. Poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové
organizaci, rozpočtové opatření - ZM7/3830
31. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - navýšení neinvestičního
příspěvku, rozpočtové opatření - ZM7/3820
32. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové
nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, rozpočtové opatření ZM7/3942
33. Členství města Brna v UCCN - navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO,
příspěvkovou organizaci - rozpočtové opatření - ZM7/3979
34. Změna neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci,
v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3976
35. Snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu
zřizovatele v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3883
36. Poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na realizaci vzdělávacího
programu Branný závod - rozpočtové opatření - ZM7/3881
37. Snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní
škole Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizaci - rozpočtové opatření - ZM7/3914
38. Poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat
ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové opatření ZM7/3835
39. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 ZM7/3900
40. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň
za rok 2017 - ZM7/3924
41. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému
svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň v roce 2018 - ZM7/3923
42. "Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení
dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně" - ZM7/3821
43. Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci "Brno,
rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení" - ZM7/3817
44.
Poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce
2018, rozpočtové opatření - ZM7/3915
45. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
We Make Media, s. r. o., návrh rozpočtového opatření - ZM7/3941
46. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Unii
neslyšících Brno, z.s., rozpočtové opatření - ZM7/3841
47. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Vesně,
o.p.s., rozpočtové opatření - ZM7/3905
48. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
Společně, o.p.s. - ZM7/3906
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49. Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna
pro rok 2018 - ZM7/3930
50. Poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie
Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie - ZM7/3931
51. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu
na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3927
52. Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu
pro rok 2018/2019 - rozpočtové opatření - ZM7/3936
53. Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018 rozpočtové opatření - ZM7/3929
54. Poskytnutí investiční dotace FC Svratka Brno, z. s., na vybudování tribuny - rozpočtové
opatření - ZM7/3910
55. Poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 rozpočtové opatření - ZM7/3933
56. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Armádě
spásy v České republice, z. s., rozpočtové opatření - ZM7/3934
57. Poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z.s., na vybudování
workoutového hřiště pro handicapované sportovce - rozpočtové opatření - ZM7/3928
58. Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení
právnických osob, na zajištění projektu "FabLab - pojízdná laboratoř" - rozpočtové
opatření - ZM7/3839
59. Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti
kultury - rozpočtové opatření - ZM7/3903
60. Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - dodatky ke smlouvám o poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu města Brna - rozpočtové opatření - ZM7/3932
62. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace STAREZ - SPORT, a.s.,
na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami - rozpočtové opatření - ZM7/3978
63. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Brna č. 731 709 0738 - BUJOART s.r.o. - Jazz Groove Brno 2018-2020 - rozpočtové
opatření - ZM7/4004
64. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu
"Skate Park v Tuřanech" - rozpočtové opatření - ZM7/3885
65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2018 - rozpočtová opatření ZM7/3832
66. Projekt "Řízení ITI BMO" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3860
67. Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace ZM7/3943
70. Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
partnerská smlouva - ZM7/3944
71. Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - rozhodnutí o poskytnutí dotace,
partnerská smlouva - ZM7/3945
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72. Projekt "Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny" - rozhodnutí
o poskytnutí dotace - ZM7/3869
73. Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - posouzení projektu ZM7/3990
74. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - posouzení projektu ZM7/3992
75. Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky" - posouzení projektu ZM7/3987
76. Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - partnerská
smlouva - ZM7/3844
77. Výstavba v lokalitě Tuřany - Holásky - Memorandum o spolupráci - ZM7/3891
78. Strategie bydlení města Brna 2018-2030 - ZM7/3937
79. Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města
Brna - Příloha č. 1 Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB ZM7/3893
80. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2018, rozpočtové opatření ZM7/3892
81. Prodej bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků - ZM7/3902
82. Záměr prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků - ZM7/3895
83. Záměr prodeje rodinného domu Heinrichova 4 včetně pozemků - ZM7/3889
84. Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3,
Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76 - ZM7/3890
85. Prodej pozemku p. č. 2562, k. ú. Bohunice - ZM7/3894
86. Prodej pozemku p. č. 2563, k. ú. Bohunice - ZM7/3897
87. Prodej pozemků p. č. 2057, p. č. 2292/19, p. č. 2315/2, p. č. 2317/2, k. ú.
Starý Lískovec - ZM7/3898
88. Prodej pozemků p. č. 893, p. č. 894, k. ú. Veveří - ZM7/3896
89. Prodej pozemku p. č. 997/17, k. ú. Kohoutovice - ZM7/3969
90. Prodej pozemků p. č. 1666/20 a p. č. 2472/2, k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3985
91. Prodej pozemků p. č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003,
4004/1, 4004/2, 4006 v k. ú. Bystrc - ZM7/3863
93. Prodej pozemků p. č. 3541/4 a 3541/5, vše k. ú. Bystrc - areál společnosti Námořní
Jachting Brno,a.s. - ZM7/3940
94. Prodej pozemku p. č. 3915, ul. Myslínova, k. ú. Královo Pole - ZM7/3864
95. Prodej pozemků p. č. 9673/4, 9676/6, 9685/7, 9687/16, 9688/2, 9693/3, 9694/2, 9695/3
v k. ú. Židenice, zřízení služebnosti - ZM7/3994
96. Prodej pozemku p. č. 649 v k. ú. Tuřany - ZM7/3955
97. Prodej pozemku p. č. 1544/25 v k. ú. Stránice - ZM7/3959
98. Prodej pozemků p. č. 6706/2, 6709/2, 6711/3 v k. ú. Židenice - ZM7/3984
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99. Prodej id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú. Řečkovice
pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1, 2) - ZM7/3857
100. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3
a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná - ZM7/3993
101. Prodej části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín a zřízení služebnosti - ZM7/4002
102. Prodej části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - ZM7/3960
103. Prodej částí pozemku p. č. 31/16 v k. ú. Bystrc - ZM7/3948
104. Prodej části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Zábrdovice - ZM7/3873
105. Prodej části pozemku p. č. 394/3 v k. ú. Dolní Lhota - ZM7/3997
106. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konané dne 31. 1. 2017 - prodej pozemku
p. č. 910/8 v k. ú. Chrlice - ZM7/3957
107. Nabytí pozemku p. č. 3587/37 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3917
108. Nabytí pozemku p. č. 2553/4 v k. ú. Nový Lískovec a pozemku p. č. 1678/14
v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3918
109. Nabytí pozemku v k. ú. Řečkovice a rozpočtové opatření - ZM7/3961
110. Nabytí pozemků p. č. 3251/173, 3256/3 a 3256/4, k. ú. Bystrc - ZM7/3939
111. Nabytí pozemků p. č. 961/3, p. č. 962/3, p. č. 963/3, p. č. 964/3 a p. č. 966/8, k. ú.
Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3846
112. Nabytí části pozemku p. č. 1456 v k. ú. Tuřany - ZM7/3916
113. Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ⅓ pozemků p. č. 1007, p. č. 1008/1
a p. č. 1008/2 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" ZM7/3847
114. Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1409/9, 1411/21, 1411/26
a 1713/269 v k. ú. Bystrc - ZM7/3920
115. Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 617/50, k. ú. Medlánky - ZM7/3921
116. Nabytí id. ⅔ pozemků p. č. 947/1, p. č. 947/5, p. č. 948/14, p. č. 948/19, p. č. 948/20,
p. č. 948/21, p. č. 948/22, p. č. 949/1, p. č. 1006/2 a p. č. 1006/4, vše v k. ú. Pisárky ZM7/3877
117. Nabytí garáží - jednotky č. 252/1, 260/2, 266/8, 267/9, 268/10 v k. ú. Husovice
pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3845
118. Změna přílohy usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod č. 101;
kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM - ZM7/3836
119. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 17/5 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3974
120. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1560/14, 1560/15 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČRÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3981
121. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3868
122. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1567/1 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3855
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123. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/18 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3856
124. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5153/29 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3854
125. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 825/2,886/17 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3949
126. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1086/17 v k. ú. Ponava z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3946
127. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě
smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3947
128. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Stránice a Kníničky,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3851
129. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Líšeň, Černá Pole a Komín,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3874
130. Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Město Brno, z vlastnictví
ČR-ÚZSVM - ZM7/3865
131. Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3866
132.
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví Ministerstva obrany České
republiky na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3977
133. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad
do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení a podmínek smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku - ZM7/3852
134. Darování pozemku p. č. 489/7 v k. ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji - ZM7/3867
135. Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - postup při nákupu pozemků
p. č. 272/51 a 272/56 v k. ú. Město Brno - ZM7/3907
136. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 129/4 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3954
137. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 978, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1847/4 v k. ú. Černá Pole - ZM7/3999
138. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 584, způsob využití objekt bydlení,
postavené na pozemku p. č. 866/1 v k. ú. Štýřice - ZM7/3951
139. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1082, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Pisárky - ZM7/3965
140. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti
id. 7343/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice ZM7/3952
141. Nabídka předkupního práva k id. 6/10 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 883 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3966
142. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1153 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3968
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143. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 3421/2 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3956
144. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1026 v k. ú. Bystrc - ZM7/3953
145. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 78, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 734 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3971
146. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 872, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na p. č. 1919/5 v k. ú. Jundrov - ZM7/3970
147. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1825/8 v k. ú. Obřany - ZM7/3972
148. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 245, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 2229 v k. ú. Pisárky - ZM7/3973
149. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č.
4789 v k. ú. Tuřany - ZM7/3818
150. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/3843
151. Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č.
915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3842
152. Změna části usnesení Z7/28. ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128. Nabídka využití
předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4816/2 a 4767/1
v k. ú. Tuřany, kupní smlouva - ZM7/3837
153. Uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441,
5442, 5443, 5444, 5445, k. ú. Řečkovice formou souhlasných prohlášení - ZM7/3861
154. Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou
souhlasného prohlášení - ZM7/3862
155.
Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného
prohlášení - ZM7/3964
156. Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického
práva ČR - ZM7/3962
157. Změna usnesení - uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina
formou souhlasného prohlášení - ZM7/3879
158. Směna nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno,
a.s., a zřízení služebností - ZM7/3980
159. Směna pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice se společností AGRO Brno - Tuřany, a.s. ZM7/3998
160. Směna pozemků v k. ú. Trnitá, svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku
p. č. 5380/12 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3986
161. Směna pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1, vše v k. ú. Česká, za část
pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky - ZM7/3888
162. Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4105/3, p. č. 4105/26,
p. č. 4109/18 v k. ú. Komín - ZM7/3882
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163. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 101/10 v k. ú. Trnitá - ZM7/3848
164. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1161, p. č. 1296 v k. ú. Pisárky ZM7/3850
165. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1023/2, 1023/8, 1023/9,
1023/10, 1023/12, 1023/13 v k. ú. Pisárky - ZM7/3849
166. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9339 a p. č. 9340
v k. ú. Líšeň - ZM7/3982
167. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 4481/17, p. č. 5037/9,
p. č. 5049/16 a p. č. 6162/7 v k. ú. Líšeň - ZM7/3963
168. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 8106, p. č. 8107, p. č.
8108, p. č. 8109, p. č. 8110 a p. č. 8111 v k. ú. Líšeň - ZM7/3950
169. Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p. č. 8506, p. č. 8509,
p. č. 8512 a p. č. 8515 v k. ú. Židenice - ZM7/3983
170. Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 4415/9
a id. ⅓ p. č. 4779/8, k. ú. Řečkovice - ZM7/3988
171. Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 2649/1 v k. ú. Komín ZM7/3880
172. Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 4532 v k. ú. Královo Pole
- ZM7/3853
173. Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2927/297 v k. ú. Žebětín ZM7/3876
174. Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby bez č. p./č. e. na pozemcích
p. č. 203/12 a p. č. 3863/28 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3875
175. Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku
p. č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo
náměstí" - ZM7/3840
176. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě
č. 0063111702717 - část p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí ZM7/3859
177. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s
předkupním právem č. 0063101704107" - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice ZM7/3878
178. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J." - ZM7/3816
179.
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové
organizace - ZM7/3834
180. Budoucí smlouva o výstavbě projektu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně"
mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem - ZM7/3899
182. Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna - ZM7/3871
183. Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor - ZM7/3870
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184. Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky,
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity - ZM7/3872
185. Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno - ZM7/3912
186. Zkrácený postup pořizování změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace
Brno RP MPR 1/18 - Rooseveltova - ZM7/3913
187. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z.s., na zabezpečení projektu
Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol - rozpočtové opatření ZM7/3935
188. Změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/3886
189. "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - stanovisko podle § 10g zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu koncepce - ZM7/3958
190. Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna ZM7/3884
191. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba,
postavené mj. na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3989
192. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže,
postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3991
193. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň - ZM7/3995
194. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu
"Dobrodružné hřiště Halda" - rozpočtové opatření - ZM7/4003
195. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu zprostředkující subjekt ITI - ZM7/3996
196. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú. Staré Brno ZM7/4005
197. Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938 a p. č. 2939,
k. ú. Kohoutovice - ZM7/4006
198. Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením - rozpočtové opatření - ZM7/4000

Informativní zprávy:
•
•
•
•

Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI,
verze 1.5
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•
•
•

Informativní zpráva o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
pro období 2016-2017
Informativní zpráva za březen-květen 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně
Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva o realizaci projektu Rapid
Re-Housing za 1. čtvrtletí roku 2018

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.
František Hromek
- zmínil se o kropících vozech i tramvajích, které ve městě Brně v minulosti jezdily
a vznesl dotaz na zodpovědné pracovníky týkající se způsobu snižování prašnosti
prostředí v současnosti.
- dále hovořil o nutnosti zohlednění melioračních opatření při výstavbě v oblasti areálu
letiště Brno-Tuřany a o odpovědnosti vlastníka pozemku za odvodové kanály nalézající
se v této oblasti.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - v odpovědi uvedl, že ochranu stávajících a zajištění
odpovídajících melioračních opatření projedná i se zástupci Jihomoravského kraje
a společně budou hledat adekvátní řešení./
Pavel Suchomel
- vyzval přítomné zastupitele statutárního města Brna k odmítnutí zkrácených postupů
při pořizování změn Územního plánu města Brna navržených v rámci bodů
184) - 186).
Miroslav Švejda
- vznesl dotaz týkající se obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci
provozu hazardních her a požádal o poskytnutí zdůvodnění, proč by mělo být upuštěno
od nulové tolerance hazardu na území města Brna.
Ing. Petr Šplíchal
- vystoupil za spolek pro podporu památkové zóny Královo Pole a předložil podnět
k bodu 182) - Pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna, konkrétně k
pokynu k upřesnění využití vnitrobloků k funkci bydlení v souladu se závěry strategie
parkování, který vychází z potřeby vypracování studie revitalizace vnitrobloků
přiléhajících k ulici Skácelova.
/Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - poděkoval za podnět a přislíbil jeho
řešení ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací./
Igor Kadeřávek
- připomněl svou snahu prosadit severojižní diametr a hovořil o koncepci liniového
územního plánování pěší-tramvaj-vlak.
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Igor Marek
- informoval o situaci týkající se slavné funkcionalistické vily významného architekta
Bohuslava Fuchse a o úmyslu nového vlastníka vily přestavět její část na bytový dům.
Apeloval na zastupitele statutárního města Brna, aby v zájmu zachování kulturního
dědictví předků zabránili plánované přestavbě vily.
Josef Skopalík
- jako občan Nového Lískovce se negativně vyjádřil k návrhu Bytového odboru MMB
uvedenému v bodu 78) zastavět zelený svah na Kamenném vrchu 500 novými byty.
Ing. Pavel Kubeš
- vystoupil s prohlášením obyvatel Nového Lískovce obsahujícím požadavek
na zachování jednosměrného automobilového provozu v celé délce ulice Koniklecová a
ponechání parkoviště za domem Koniklecová 8 v souvislosti s návrhem na výstavbu
bytů v lokalitě Kamenného vrchu II. Navrhl také vybudování nové příjezdové cesty
do dané lokality z ulice Petra Křivky, která by vyřešila zajištění výstavby jednotlivých
etap. Na závěr se zmínil o diskusním příspěvku předneseném představitelem města Brna
na jednání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec.
/Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - poděkoval za připomínky a uvedl, že díky
většinovému vlastnictví pozemků statutárním městem Brnem ve východní části lokality
Kamenný vrch II může probíhat diskuse o tom, co je zde možné a vhodné stavět,
zohlednit vznesené připomínky, ale je důležité, aby se k nim vyjádřila také dotčená
městská část. Na závěr hovořil o nutnosti komplexního řešení celé výstavby včetně
koncepce dopravy./
- reagoval na odpověď Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora.
Jiří Mazoch
- navázal na předřečníky a zmínil se v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě
Kamenný vrch II o stanoveném indexu zastavěnosti plochy, indexu podlažní plochy
a o hustotě osídlení městské části, která je v současnosti druhá nejvyšší ze všech
městských částí ve městě Brně, a po výstavbě by činila přes 8 tisíc obyvatel
na kilometr čtvereční.
/Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - v reakci na příspěvek uvedl, že panelové
domy v lokalitě nyní postavené jsou dvanáctipodlažní, zatímco v plánované výstavbě se
jedná o čtyřpodlažní domy s pátým ustupujícím podlažím, což je v souladu s územním
plánem, s indexem zastavěnosti, platným již od roku 1994./
- upřesnil své dotazy vznesené na zasedáních Zastupitelstva městské části Brno-Nový
Lískovec a opětovně se vrátil k otázce respektování místních poměrů a indexu
zastavěnosti.
Ing. Martin Klail
- vystoupil jako občan Nového Lískovce a hovořil o připravovaném projektu výstavby
Kamenný vrch II, který je z jeho pohledu i pohledu 1 700 občanů podepsaných
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pod peticí za uskutečnění místního referenda kontroverzní. Zmínil se o zastaralém
Územním plánu města Brna a vznesl dotaz, zda může jako občan předložit návrh
na změnu části usnesení k bodu 78) spočívající ve vynětí plánovaného projektu výstavby
Kamenný vrch II. do doby uskutečnění místního referenda.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že je nutné, aby si jeho návrh osvojil některý ze
členů Zastupitelstva statutárního města Brna./
- poděkoval a požádal o zvážení přednesených argumentů a případné osvojení si návrhu
úpravy bodu 78) ze strany některého ze členů Zastupitelstva města Brna.
/Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - v reakci na přednesený příspěvek informoval
přítomné o prvním Generelu bydlení města Brna z roku 1997 a o Strategii bydlení města
Brna z roku 2001, ve kterých byla dotčená lokalita již uvedena. Zmínil se také o
navrhované formulaci referendové otázky, zda má v této lokalitě bydlet více než 200 lidí,
která by při negativním rozhodnutí znamenala i omezení výstavby rodinných domů
soukromých vlastníků pozemků./
Bc. Marek Lahoda
- jako představitel spolku Brno na kole, z.s., hovořil o uzavření tří přechodů v ulici
Koliště a jednoho v ulici Údolní. Vyjádřil nesouhlas s omezováním pěší dopravy,
se stavebními zábory bez bezpečných a krátkých obcházek, s nezákonným parkováním
automobilů na chodnících u přechodů a v rozhledech křižovatek a požádal o přijetí
metodiky, která zabezpečí pro pěší bezpečné bezbariérové prostředí, zejména
při rekonstrukcích ulic. Zároveň uvedl možnosti řešení obdobných situací využitých
kupříkladu ve Vídni.
/Richard Mrázek, náměstek primátora - informoval, že přechod v ulici Koliště je uzavřen
dočasně z důvodu zachování plynulosti dopravy v této oblasti i při stavebních pracích
zde prováděných./
Ing. Petr Vokřál, primátor - z důvodu uplynutí časového limitu určeného pro dotazy,
připomínky a podněty občanů stanoveného Jednacím řádem Zastupitelstva města Brna
navrhl prodloužení diskuse o 5 minut a o návrhu nechal hlasovat:
Hlasování č. 6: 44 - 2 - 1
Hana Cenková
- požádala o zlepšení komunikace a o zodpovězení otázek zaslaných představitelům
statutárního města Brna.
- zopakovala pozvání na společný oběd v parku na rohu ulic Zvonařka a Čechyňská
určené představitelům města, členům Rady města Brna i předsedům komisí zaměřených
na rodinnou a sociální politiku.
- na závěr položila dotaz Ing. Petrovi Vokřálovi, primátorovi, a Richardovi Mrázkovi,
náměstkovi primátora, týkající se odpovědnosti plynoucí z nesprávného rozhodnutí
a způsobení finančních ztrát.

Ing. Martin Klail
- požádal Ing. Petra Vokřála, primátora, a Richarda Mrázka, náměstka primátora,
o zvážení pořízení úsekového měřiče rychlosti pro dálniční úsek D1 v okolí Kývalky z
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důvodu zajištění větší bezpečnosti a zlepšení plynulosti dopravy v těchto místech.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že pořízení úsekového měřiče rychlosti již bylo
zvažováno, je však nutné záležitost projednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
i s Policií České republiky./
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.
5. Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách - ZM7/3938
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 7: 43 - 0 - 2
6. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči
taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení
podmínky provozování taxislužby na území města Brna - ZM7/3925
Rozprava:
Martin Říha - dotázal se, zda již byl projednán bod 4) a Ing. Petr Vokřál, primátor, jej
informoval o schválení stažení bodu 4) v rámci schvalování programu dnešního
zasedání.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o usnesení k bodu 6), k němuž bylo
přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 8: 35 - 3 - 0
7. Memorandum o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku
Podkomorské lesy - ZM7/3887

Rozprava:
RNDr. Mojmír Vlašín - upozornil, že jedna hranice Lesnického parku Podkomorské lesy
je tvořena okruhem Automotodromu Brno, který dle jeho názoru tuto vzácnou přírodní
lokalitu ničí. Dále vyjádřil svůj názor na projekt Lesnického parku Podkomorské lesy.
Na závěr poukázal na chybějící stanovisko Komise životního prostředí RMB, jejíž je
předsedou, a navrhl stažení bodu z programu jednání.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu na stažení bodu 7) z jednání:
Hlasování č. 9: 16 - 4 - 20
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Tento návrh na stažení bodu nebyl přijat.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - informoval, že memorandum je
předkládáno v návaznosti na žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské lesy
adresovanou statutárnímu městu Brno s tím, že cílem projektu je prezentovat lesnictví,
připomenutí významu lesa a vzorových lesnických objektů v kulturní krajině jako
ukázek udržitelného využívání přírodních zdrojů.
JUDr. Jiří Oliva - požádal o zodpovězení dotazu, z jakého důvodu nebyl materiál
předložen Komisi životního prostředí RMB.
RNDr. Mojmír Vlašín - zmínil se o neuspokojivém způsobu hospodaření státního
podniku Lesy České republiky, s.p., v oblasti severní Moravy.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - v odpovědi na dotaz ohledně důvodu
nepředložení materiálu Komisi životního prostředí RMB uvedl, že se tak stalo patrně
nedopatřením a z časových důvodů. K poznámce RNDr. Mojmíra Vlašína sdělil, že
projekt Lesnického parku Podkomorské lesy iniciovalo Krajské ředitelství státního
podniku Lesy České republiky, s.p., a že věří v pozitivní dopad projektu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 7):
Hlasování č. 10: 34 - 6 - 3
8. Plán zdraví města Brna 2018-2030 - ZM7/3904
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 11: 42 - 0 - 0
9. Nabytí obchodních podílů společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o., od
Jihomoravského kraje, rozpočtové opatření - ZM7/3901
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
Ing. Petr Vokřál, primátor - přistoupil k hlasování o usnesení k bodu 9), které však
přerušil z důvodu nutnosti doplnění návrhu usnesení o členy dozorčí rady.
Hlasování č. 12: neplatné hlasování
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl do funkce člena dozorčí rady
Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o., Mgr. Filipa Ledera.
Bc. Tomáš Koláčný, člen Rady města Brna - navrhl do funkce člena dozorčí rady
Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o., Mgr. Pavla Nevrklu.
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Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o doplněném usnesení k bodu 9):
Hlasování č. 13: 31 - 4 - 6
10. Individuální vlastnická politika společnosti Brněnské komunikace a.s. - ZM7/3823
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 10 - 15).
11. Individuální vlastnická politika společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. ZM7/3825
12. Individuální vlastnická politika společnosti Pohřební a hřbitovní služby města
Brna, a.s. - ZM7/3826
13. Individuální vlastnická politika společnosti SAKO Brno, a.s. - ZM7/3827
14. Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ - SPORT, a.s. - ZM7/3828
15. Individuální vlastnická politika společnosti Veletrhy Brno, a.s. - ZM7/3824
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 14: 39 - 0 - 4
16. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 ZM7/3838
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 15: 36 - 0 - 5
17. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019,
rozsah a struktura střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna
na období 2020-2024 - ZM7/3919
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 16: 43 - 0 - 1
18. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018 ZM7/3909
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 17: 33 - 1 - 9
19. Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru
dopravy MMB - ZM7/3922
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 18: 43 - 0 - 3
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20. Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMB - ZM7/3911
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 19: 46 - 0 - 0
21. Rozpočtové opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku ZM7/3833
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 20: 46 - 0 - 0
22. "Dodávka a instalace parkovacích automatů ve statutárním městě Brně" rozpočtové opatření - ZM7/3822
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 21: 42 - 3 - 1
23. Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o souhlas s použitím zisku a odpisů
z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3926
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 22: 44 - 0 - 4
24.
Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-střed - rozpočtové
opatření - ZM7/3858
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 23: 47 - 0 - 0
25. Změna účelu použití nevyčerpané části investičního transferu MČ Brno-Jundrov rozpočtové opatření - ZM7/3829
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 24: 47 - 0 - 0
26. Žádost městské části Brno-sever o změnu účelu použití investičního transferu,
rozpočtové opatření - ZM7/3967
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 25: 47 - 0 - 0
27. Poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec na financování
projektu "Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy
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Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace"- rozpočtové opatření
- ZM7/3908
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 26: 48 - 0 - 0
28. Změna usnesení Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne
13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou
kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad
v MČ Brno-Starý Lískovec - ZM7/3831
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 27: 47 - 0 - 0
29. Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního
divadla, příspěvkové organizaci - ZM7/3975
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 28: 40 - 0 - 4
30. Poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové
organizaci, rozpočtové opatření - ZM7/3830
Rozprava:
Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na aktuální stav architektonické soutěže o návrh
"Sociálně zdravotní komplex Červený kopec".
Doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové
organizace - v odpovědi uvedl, že soutěž je v přípravné fázi, byli schváleni členové
hodnotící poroty, zadání a harmonogram soutěže a tato soutěž bude probíhat v letošním
roce.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 30):
Hlasování č. 29: 43 - 0 - 0
31. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - navýšení neinvestičního
příspěvku, rozpočtové opatření - ZM7/3820
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 30: 47 - 0 - 0
32. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové
nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, rozpočtové opatření ZM7/3942
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
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Hlasování č. 31: 48 - 0 - 0
33. Členství města Brna v UCCN - navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO,
příspěvkovou organizaci - rozpočtové opatření - ZM7/3979
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 32: 37 - 0 - 4
34. Změna neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci,
v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3976
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 33: 48 - 0 - 0
35. Snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z
rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3883
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 34: 48 - 0 - 0
36. Poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na realizaci vzdělávacího
programu Branný závod - rozpočtové opatření - ZM7/3881
Rozprava:
Ing. Oliver Pospíšil - sdělil, že dle jeho názoru není "Vzdělávací program Branný
závod", popsaný v materiálu, přínosný.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že má názor opačný a je třeba vrátit nejmladší
generaci základní dovednosti v oblasti branné výchovy.
Ing. Oliver Pospíšil - podotkl, že nemá námitky proti myšlence navrácení základních
dovedností v oblasti branné výchovy do základních škol, nesouhlasí však s formou
realizace uvedenou v materiálu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 36):
Hlasování č. 35: 39 - 1 - 3
37. Snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku
Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizaci - rozpočtové opatření
- ZM7/3914
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 36: 44 - 0 - 0
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38. Poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů
zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové
opatření - ZM7/3835
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 37: 45 - 0 - 0
39. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok
2017 - ZM7/3900
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 38: 40 - 0 - 5
40. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň
za rok 2017 - ZM7/3924
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 39: 46 - 0 - 1
41. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému
svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň v roce 2018 - ZM7/3923
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 40: 40 - 0 - 5
42. "Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení
dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně" - ZM7/3821
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 41: 46 - 0 - 0
43. Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci
"Brno, rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení" - ZM7/3817
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 42: 47 - 0 - 0
44. Poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce
2018, rozpočtové opatření - ZM7/3915
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 43: 42 - 0 - 0
45. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
na rok 2018 We Make Media, s. r. o., návrh rozpočtového opatření - ZM7/3941
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Rozprava:
JUDr. Jiří Oliva - poukázal na nesouhlasné stanovisko Komise sociální, zdravotní
a prorodinné politiky RMB uvedené v důvodové zprávě k tomuto bodu a následně
konstatoval, že i materiál je již připraven v souladu s názorem této komise.
JUDr. Robert Kerndl - dotázal se, zda důvodová zpráva náleží k tomuto bodu nebo došlo
k záměně.
Ing. Petr Vokřál, primátor - také uvedl, že se pravděpodobně jedná o zaměněnou
důvodovou zprávu, a požádal o vysvětlení vedoucí Odboru zdraví MMB.
JUDr. Eva Rabušicová, vedoucí Odboru zdraví MMB - potvrdila, že bohužel u tohoto
bodu došlo k záměně důvodové zprávy v rámci materiálu předloženého členům
Zastupitelstva města Brna.
Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o dodatečnou distribuci důvodové zprávy všem
zastupitelům města Brna.
Martin Říha - dotázal se na důvod navrhovaného zamítnutí poskytnutí dotace a sdělil, že
by dle jeho názoru měla být dotace poskytnuta.
Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že Rada města Brna ve svém rozhodnutí
zohlednila názor Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB.
Martin Říha - podal protinávrh k předloženému usnesení k tomuto bodu s požadavkem
na schválení dotace a Ing. Petr Vokřál, primátor, o tomto protinávrhu nechal hlasovat,
tedy o návrhu usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje
- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši
100.000,- Kč We Make Media, s.r.o., IČO: 276 566 24 na projekt "VIII. sjezd České
společnosti kardiovaskulární chirurgie",
- uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace We Make Media, s.r.o., dle
"Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna na rok 2018".
Hlasování č. 44: 7 - 8 - 24
Protinávrh usnesení na schválení poskytnutí dotace nebyl přijat.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu usnesení uvedeném v materiálu k
bodu 45):
Hlasování č. 45: 39 - 2 - 3
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46. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
Unii neslyšících Brno, z.s., rozpočtové opatření - ZM7/3841
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 46: 48 - 0 - 0
47. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
Vesně, o.p.s., rozpočtové opatření - ZM7/3905
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 47: 45 - 0 - 0
48. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
Společně, o.p.s. - ZM7/3906
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 48: 42 - 0 - 0
49. Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města
Brna pro rok 2018 - ZM7/3930
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 49: 48 - 0 - 0
50. Poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie
Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie - ZM7/3931
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 50: 47 - 0 - 1
51. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu
na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3927
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 51: 47 - 0 - 1
52. Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu
pro rok 2018/2019 - rozpočtové opatření - ZM7/3936
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 52: 48 - 0 - 0
53. Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018 rozpočtové opatření - ZM7/3929
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
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Hlasování č. 53: 48 - 0 - 0
54. Poskytnutí investiční dotace FC Svratka Brno, z. s., na vybudování tribuny rozpočtové opatření - ZM7/3910
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 54: 40 - 1 - 3
55. Poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 rozpočtové opatření - ZM7/3933
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 55: 49 - 0 - 0
56. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018
Armádě spásy v České republice, z. s., rozpočtové opatření - ZM7/3934
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 56: 47 - 0 - 0
57. Poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z.s., na vybudování
workoutového hřiště pro handicapované sportovce - rozpočtové opatření ZM7/3928
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 57: 49 - 0 - 0
58. Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení
právnických osob, na zajištění projektu "FabLab - pojízdná laboratoř" rozpočtové opatření - ZM7/3839
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 58: 47 - 0 - 0
59. Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti
kultury - rozpočtové opatření - ZM7/3903
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 59: 36 - 4 - 3
60. Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - dodatky ke smlouvám o poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu města Brna - rozpočtové opatření - ZM7/3932
Rozprava:
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Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil svůj názor na Festival RE:PUBLIKA a požádal
o zpracování a předložení závěrečné souhrnné zprávy o průběhu festivalu včetně
informací týkajících se finanční stránky i počtu návštěvníků festivalu a rovněž
celkového zhodnocení akce.
Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k počtu návštěvníků festivalu, k jeho
dramaturgii, podle jeho názoru vhodně zvolenému místu konání a přínosu všech výstav,
zejména unikátní výstavy ALFONS MUCHA: DVA SVĚTY, jež by se bez konání
Festivalu RE:PUBLIKA neuskutečnila. Na závěr sdělil, že festival považuje za zdařilý.
Martin Říha - vyjádřil svůj názor na úspěšnost festivalu a uvedl, že dle jeho názoru
nebyla naplněna očekávání. Poukázal také na z jeho pohledu nízkou účast na akci
EX:PO - Největší československé rande a dotázal se, zda z tohoto důvodu bude
navrácena část poskytnuté dotace.
Ing. Oliver Pospíšil - poukázal na dle jeho názoru roztříštěnou dramaturgii festivalu.
Vyjádřil se k výstavě ALFONS MUCHA: DVA SVĚTY a jejímu pořádání ve vazbě
na konání Festivalu RE:PUBLIKA a připojil se k dotazu Martina Říhy týkajícím se
navrácení části dotace na akci EX:PO - Největší československé rande a dále požádal
o předložení vyúčtování nákladů této akce.
Ing. Petr Vokřál, primátor - v reakci na dotaz týkající se vrácení dotace na akci EX:PO Největší československé rande uvedl, že některé nákladové položky nelze snížit
dle počtu účastníků a opětovně zopakoval, že velmi úspěšná výstava ALFONS
MUCHA: DVA SVĚTY by bez Festivalu RE:PUBLIKA nebyla ve městě Brně
realizována. Dále sdělil, že předpokládá, že do zasedání Zastupitelstva města Brna v
měsíci září by měla být souhrnná zpráva s celkovým vyhodnocením festivalu
připravena.
RNDr. Mojmír Vlašín - vyjádřil se k požadavku Ing. Olivera Pospíšila a Martina Říhy
na vrácení poskytnuté dotace na akci EX:PO - Největší československé rande.
JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na bližší informace týkající se přislíbené dotace
ze strany Slovenské republiky a na zdůvodnění neúspěchu akce EX:PO - Největší
československé rande ze strany její autorky.
Ing. Petr Vokřál, primátor - v odpovědi uvedl, že příslib dotace ze strany Slovenské
republiky byl učiněn v prosinci roku 2017, ale jednání s Ministerstvem kultury České
republiky probíhala až do konce dubna 2018, a proto nemohla být z časových důvodů
realizována slovenská část expozice.
Ing. Oliver Pospíšil - poděkoval za příslib poskytnutí souhrnné hodnotící zprávy
o festivalu v měsíci září a vyjádřil se k příspěvku RNDr. Mojmíra Vlašína.
Ing. Petr Vokřál, primátor - citoval některá vyjádření účastníků akce EX:PO - Největší
československé rande.
PhDr. Karla Hofmannová - vyjádřila svůj názor na přípravu Festivalu RE:PUBLIKA
a velmi podrobně se věnovala jeho jednotlivým částem.
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Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na příspěvek PhDr. Karly Hofmannové a poté
nechal hlasovat o usnesení k bodu 60):
Hlasování č. 60: 31 - 4 - 6
Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil přestávku v jednání v délce 30 minut.
Pokračování po přestávce:
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl zařazení nového bodu 198) Monitoring vjezdu
do zón s dopravním omezením, návrh rozpočtového opatření, který byl z časových
důvodů projednán na mimořádné schůzi Rady města Brna dne 19. 6. 2018,
do programu zasedání Zastupitelstva města Brna.
Hlasování o zařazení nového bodu 198) do programu jednání:
Hlasování č. 61: 34 - 0 - 2
62. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace STAREZ - SPORT,
a.s., na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami - rozpočtové opatření ZM7/3978
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Ing. Petr Vokřál, primátor - přerušil průběh hlasování a předal slovo RNDr. Janu
Hollanovi, Ph.D., přihlášenému do rozpravy.
Hlasování č. 62: Neplatné hlasování

Rozprava:
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - vyjádřil se k intenzitě plánovaného osvětlení sportoviště
za Lužánkami.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že nejintenzivnější síla osvětlení bude využívána
pouze při televizních přenosech.
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - doplnil informace týkající se osvětlení i výše nákladů
na realizaci osvětlení.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 62):
Hlasování č. 63: 42 - 1 - 0
63. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Brna č. 731 709 0738 - BUJOART s.r.o. - Jazz Groove Brno 2018-2020 rozpočtové opatření - ZM7/4004
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K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 64: 40 - 0 - 4
64. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního
rozpočtu "Skate Park v Tuřanech" - rozpočtové opatření - ZM7/3885
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 65: 38 - 0 - 4
65. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2018 - rozpočtová
opatření - ZM7/3832
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk a během přestávky v jednání doplněnou
přílohu usnesení - Rozpočtové opatření I.

Rozprava:
Richard Mrázek, náměstek primátora - požádal o doplnění rozpočtového opatření v části
týkající se výdajů o ORJ 5600, § 2219, položka 6130, ORG 5311 Systém parkování
Park & Ride - I. etapa s vysvětlením, že se jedná o navýšení položky
o 32 000 tis. Kč na celkových 33 000 tis. Kč v rámci letošního roku.
Ing. Petr Kratochvíl - dotázal se, na jaký projekt je navyšovaná částka určena.
Richard Mrázek, náměstek primátora - sdělil, že se jedná o nákup parkovací plochy
od společnosti Zetor, a.s., pro zřízení parkoviště typu Park & Ride.
Ing. Petr Kratochvíl - dotázal se, zda kupujícím bude statutární město Brno nebo
společnost Brněnské komunikace a.s.
Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že kupujícím bude statutární město Brno.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 65) včetně
doplněné položky v rámci rozpočtového opatření (viz výše):
Hlasování č. 66: 41 - 0 - 0
66. Projekt "Řízení ITI BMO" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3860
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 66) - 71).
67. Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace ZM7/3943
70. Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - rozhodnutí o poskytnutí
dotace, partnerská smlouva - ZM7/3944
71. Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - rozhodnutí o poskytnutí
dotace, partnerská smlouva - ZM7/3945
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K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 67 : 45 - 0 - 0
72. Projekt "Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny" - rozhodnutí
o poskytnutí dotace - ZM7/3869
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 68: 46 - 0 - 0
73. Projekt "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" - posouzení
projektu - ZM7/3990
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 73) - 75).
74. Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" - posouzení
projektu - ZM7/3992
75.
Projekt "Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky" - posouzení
projektu - ZM7/3987
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 69 : 47 - 0 - 0
76. Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - partnerská
smlouva - ZM7/3844
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 70: 43 - 0 - 0
77. Výstavba v lokalitě Tuřany - Holásky - Memorandum o spolupráci - ZM7/3891
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 71: 41 - 0 - 5
78. Strategie bydlení města Brna 2018-2030 - ZM7/3937
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Ing. Petr Vokřál, primátor - ukončil průběh hlasování a prohlásil je za zmatečné.
Hlasování č. 72: Neplatné hlasování

Rozprava:
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JUDr. Robert Kerndl - požádal o bližší vysvětlení k Aktivitě B2.1.2. - Výstavba
dostatečného počtu obecních bytů s cílem vybudování 225 bytových jednotek ročně, ve
vazbě na počty bytů budovaných soukromými investory, uvedené na straně 52 v
předloženém materiálu.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - v odpovědi uvedl informace týkající se
reálných i optimálních počtů kolaudovaných bytů za kalendářní rok. Dále informoval, že
jedním z cílů strategie bydlení ve městě Brně je uchování 15% obecního bytového
fondu.
JUDr. Robert Kerndl - kladně ohodnotil obsah i zpracování předloženého materiálu
a vyslovil k němu souhlasné stanovisko politického klubu ODS, ovšem s důrazem
na nutnost změny územního plánu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - doplnil informace týkající se účelu plánované bytové
výstavby.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - zmínil se o čtyřech cílových skupinách
obyvatel, pro které budou nové byty určeny, a rovněž o upravených bytech pro osoby
handicapované.
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - přednesl námět, aby byly v budoucnu stavěny byty
pro skupiny obyvatel nevlastnících automobil bez vyhrazených prostor pro parkování,
podobně jako postupují v jiných pokrokových městech.
JUDr. Robert Kerndl - opětovně vyzdvihl úroveň předloženého materiálu a zmínil se
o nutnosti řešení problému s neobsazenými byty, zejména v městské části Brno-střed.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 78):
Hlasování č. 73: 41 - 0 - 4
79. Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
města Brna - Příloha č. 1 Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z
FRBmB - ZM7/3893
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 74: 43 - 0 - 1
80. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2018, rozpočtové opatření
- ZM7/3892
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 75: 44 - 0 - 0

81. Prodej bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků - ZM7/3902
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K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 76: 39 - 0 - 7
82. Záměr prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků - ZM7/3895
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Ing. Petr Vokřál, primátor - přerušil průběh hlasování a předal slovo Haně Butulové občance z řad veřejnosti, přihlášené do rozpravy.
Hlasování č. 77: Neplatné hlasování
Hana Butulová - poskytla jménem Společenství vlastníků jednotek domu Píškova 2, 4, 6
vysvětlení k podání zaslanému Zastupitelstvu města Brna vyjadřující nesouhlas
s rozsahem, v jakém byl pozemek určený k prodeji vymezen, zejména v souvislosti s
geometrickým plánem z roku 2014, který nerespektuje skutečný stav ani vlastnická
práva k domu Píškova 2, 4, 6. Požádala, aby byl rozsah pozemku určeného k prodeji
přepracován s ohledem na skutečný stav v dané lokalitě.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - konstatoval, že o tomto problému již ví,
a sdělil, že než bude předloženo finální znění kupní smlouvy domu Píškova 8, 10, 12,
proběhnou jednání za účasti zástupců Společenství vlastníků jednotek domu Píškova 2,
4, 6 a dotčených odborů Magistrátu města Brna za účelem vyřešení situace.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 82):
Hlasování č. 78: 34 - 1 - 6
83.
Záměr prodeje rodinného domu Heinrichova 4 včetně pozemků - ZM7/3889
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 79: 41 - 0 - 0
84. Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3,
Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76 - ZM7/3890
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 80: 41 - 0 - 0
85. Prodej pozemku p. č. 2562, k. ú. Bohunice - ZM7/3894
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 85) - 105).
Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodech 93), 95) a 100).

32

Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o bodech 85) - 91).
86. Prodej pozemku p. č. 2563, k. ú. Bohunice - ZM7/3897
87. Prodej pozemků p. č. 2057, p. č. 2292/19, p. č. 2315/2, p. č. 2317/2, k. ú.
Starý Lískovec - ZM7/3898
88. Prodej pozemků p. č. 893, p. č. 894, k. ú. Veveří - ZM7/3896
89. Prodej pozemku p. č. 997/17, k. ú. Kohoutovice - ZM7/3969
90. Prodej pozemků p. č. 1666/20 a p. č. 2472/2, k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3985
91. Prodej pozemků p. č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003,
4004/1, 4004/2, 4006 v k. ú. Bystrc - ZM7/3863
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 81 : 42 - 0 - 0
93. Prodej pozemků p. č. 3541/4 a 3541/5, vše k. ú. Bystrc - areál společnosti Námořní
Jachting Brno,a.s. - ZM7/3940
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 82: 38 - 2 - 1
94. Prodej pozemku p. č. 3915, ul. Myslínova, k. ú. Královo Pole - ZM7/3864
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 83: 40 - 0 - 0
95. Prodej pozemků p. č. 9673/4, 9676/6, 9685/7, 9687/16, 9688/2, 9693/3, 9694/2, 9695/3
v k. ú. Židenice, zřízení služebnosti - ZM7/3994
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 84: 38 - 0 - 4
96.
Prodej pozemku p. č. 649 v k. ú. Tuřany ZM7/3955
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 96) - 99).
97. Prodej pozemku p. č. 1544/25 v k. ú. Stránice - ZM7/3959
98. Prodej pozemků p. č. 6706/2, 6709/2, 6711/3 v k. ú. Židenice - ZM7/3984
99. Prodej id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú.
Řečkovice pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1, 2) ZM7/3857
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
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Hlasování č. 85 : 42 - 0 - 0
100. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3
a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná - ZM7/3993
Marek Janíček, člen Rady města Brna - navrhl hlasování o variantě II.
K hlasování bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 86 : 40 - 0 - 2
101. Prodej části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín a zřízení služebnosti - ZM7/4002
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 101) - 105).
102. Prodej části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - ZM7/3960
103. Prodej částí pozemku p. č. 31/16 v k. ú. Bystrc - ZM7/3948
104. Prodej části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Zábrdovice - ZM7/3873
105. Prodej části pozemku p. č. 394/3 v k. ú. Dolní Lhota - ZM7/3997
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 87 : 43 - 0 - 0
106. Změna usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017 - prodej
pozemku p. č. 910/8 v k. ú. Chrlice - ZM7/3957
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 88: 43 - 0 - 0
107. Nabytí pozemku p. č. 3587/37 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3917
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 107) - 117).
Marek Janíček, člen Rady města Brna - požádal o samostatné hlasování o bodu 110).
Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 113).
Ing. Oliver Pospíšil - požádal o poskytnutí informace o výsledku projednání materiálů
Radou města Brna, a to k usnesením u bodů 111), 112) a 113), rovněž u bodu 117),
jehož usnesení je navrženo ve variantách.
Marek Janíček, člen Rady města Brna - v odpovědi uvedl, že u bodu 117) hlasovala
Rada města Brna pro variantu I., u bodů 111), 112) a 113) Rada města Brna hlasovala v
souladu s návrhem usnesení.
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 107) - 109).
108. Nabytí pozemku p. č. 2553/4 v k. ú. Nový Lískovec a pozemku p. č. 1678/14
v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3918
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109. Nabytí pozemku v k. ú. Řečkovice a rozpočtové opatření - ZM7/3961
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 89 : 45 - 0 - 0
110. Nabytí pozemků p. č. 3251/173, 3256/3 a 3256/4, k. ú. Bystrc - ZM7/3939
Marek Janíček, člen Rady města Brna - požádal o technickou úpravu parcelních čísel
pozemků v kupní smlouvě v souladu s předloženým usnesením.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 90: 44 - 0 - 0
111. Nabytí pozemků p. č. 961/3, p. č. 962/3, p. č. 963/3, p. č. 964/3 a p. č. 966/8, k. ú.
Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3846
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 111) a 112).
112. Nabytí části pozemku p. č. 1456 v k. ú. Tuřany - ZM7/3916
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 91 : 44 - 0 - 0
113. Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ⅓ pozemků p. č. 1007, p. č. 1008/1
a p. č. 1008/2 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo
náměstí" - ZM7/3847
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 92: 40 - 0 - 4
114. Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1409/9, 1411/21, 1411/26
a 1713/269 v k. ú. Bystrc - ZM7/3920
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 114) - 117), přičemž
u bodu 117) ve variantě I.
115. Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 617/50, k. ú. Medlánky ZM7/3921
116. Nabytí id. ⅔ pozemků p. č. 947/1, p. č. 947/5, p. č. 948/14, p. č. 948/19, p. č. 948/20,
p. č. 948/21, p. č. 948/22, p. č. 949/1, p. č. 1006/2 a p. č. 1006/4, vše v k. ú. Pisárky ZM7/3877
117.
Nabytí garáží - jednotky č. 252/1, 260/2, 266/8, 267/9, 268/10 v k. ú. Husovice
pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3845
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 93 : 42 - 0 - 1
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118. Změna přílohy usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod č. 101;
kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM - ZM7/3836
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 94: 44 - 0 - 0
119. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 17/5 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3974
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 119) - 133).
120. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1560/14, 1560/15 v k. ú. Komárov z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3981
121. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3868
122. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1567/1 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3855
123. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/18 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3856
124. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5153/29 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3854
125. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 825/2, 886/17 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČRÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3949
126. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1086/17 v k. ú. Ponava z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3946
127. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě
smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3947
128. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Stránice a Kníničky,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3851
129. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Líšeň, Černá Pole a Komín,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3874
130. Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Město Brno, z vlastnictví
ČR-ÚZSVM - ZM7/3865
131. Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3866
132. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví Ministerstva obrany České
republiky na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3977
133. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový
úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení a podmínek smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku - ZM7/3852
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 95 : 44 - 0 - 0
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134. Darování pozemku p. č. 489/7 v k. ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji - ZM7/3867
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 96: 40 - 0 - 4
135. Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - postup při nákupu pozemků
p. č. 272/51 a 272/56 v k. ú. Město Brno - ZM7/3907
Rozprava:
Ing. Oliver Pospíšil - konstatoval, že myšlenka centrálního objektu magistrátních služeb
není nová. Dále informoval, že s podstatou myšlenky politický klub ČSSD souhlasí, ale
nesouhlasí s tím, jak je materiál zpracován a předložen. Poukázal na vysokou cenu
objektu COMS a na absenci cenotvorby v materiálu. Zmínil se také o již zpracovaných
znaleckých posudcích, které nejsou součástí předloženého materiálu. Požádal
o vytvoření podrobnějšího materiálu a jeho předložení na zasedání Zastupitelstva města
Brna, které se bude konat dne 4. 9. 2018. Projevil obavy nad dalším osudem historické
budovy Nové radnice při přestěhování vedení města.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že na Nové radnici je pořádána celá řada akcí,
a tudíž je přesvědčen, že objekt bude náležitě využit i v případě přesunu vedení města do
jiné budovy.
Richard Mrázek, náměstek primátora - hovořil o tom, že jde o rozhodnutí budoucí
politické reprezentace. Informoval také, že toto téma bylo projednáno v Komisi
majetkové RMB a v Komisi investiční RMB a že je třeba toto téma projednat se všemi
politickými kluby. Dále konstatoval, že materiál je nyní předložen především
pro informaci, v jaké fázi se projekt nachází.
Martin Říha - sdělil, že klub KSČM podporuje tento projekt a dotázal se, zda se
společnost CD CENTRUM COMS, a.s., stane součástí koncernu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - informoval, že tato skutečnost prozatím nebyla řešena,
a nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 135):
Hlasování č. 97: 37 - 4 - 3
136. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 129/4 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3954
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 136) - 154).
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - požádal o samostatné hlasování
o bodu 142).
Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodech 149) a 150).
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 136) - 141).
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137.
Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 978, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1847/4 v k. ú. Černá Pole - ZM7/3999
138. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 584, způsob využití objekt bydlení,
postavené na pozemku p. č. 866/1 v k. ú. Štýřice - ZM7/3951
139. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1082, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Pisárky - ZM7/3965
140. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti
id. 7343/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice ZM7/3952
141. Nabídka předkupního práva k id. 6/10 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 883 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3966
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 98 : 45 - 0 - 0
142. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 1153 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3968
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 99 : 39 - 0 - 5
143. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 3421/2 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3956
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 143) - 148).
144. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 1026 v k. ú. Bystrc - ZM7/3953
145. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 78, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 734 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3971
146. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 872, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na p. č. 1919/5 v k. ú. Jundrov - ZM7/3970
147. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž,
postavené na pozemku p. č. 1825/8 v k. ú. Obřany - ZM7/3972
148. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 245, způsob využití rodinná rekreace,
postavené na pozemku p. č. 2229 v k. ú. Pisárky - ZM7/3973
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 100: 45 - 0 - 0
149. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p.
č. 4789 v k. ú. Tuřany - ZM7/3818
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Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A.
K hlasování o tomto návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 101: 40 - 0 - 4
150.
Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/3843
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B.
K hlasování o tomto návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 102: 40 - 0 - 4
151. Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3842
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 103: 45 - 0 - 0
152. Změna části usnesení Z7/28. ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128. Nabídka
využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4816/2 a
4767/1 v k. ú. Tuřany, kupní smlouva - ZM7/3837
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 104: 40 - 0 - 3
153. Uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440,
5441, 5442, 5443, 5444, 5445, k. ú. Řečkovice formou souhlasných prohlášení ZM7/3861
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 153) - 156).
154. Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou
souhlasného prohlášení - ZM7/3862
155. Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného
prohlášení - ZM7/3964
156. Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení
vlastnického práva ČR - ZM7/3962
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 105: 45 - 0 - 0
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157. Změna usnesení - uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú.
Slatina formou souhlasného prohlášení - ZM7/3879
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 106: 40 - 0 - 2
158. Směna nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny
Brno, a.s., a zřízení služebností - ZM7/3980
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 158) - 161).
Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodech 160) a 161).
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 158) - 159).
159. Směna pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice se společností AGRO Brno - Tuřany,
a.s. - ZM7/3998
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 107: 46 - 0 - 0
160. Směna pozemků v k. ú. Trnitá, svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky,
pozemku p. č. 5380/12 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3986
Rozprava:
Marek Janíček, člen Rady města Brna - sdělil, že je připraven zodpovědět případné
dotazy k tomuto bodu a podal návrh na úpravu usnesení týkající se vypuštění poslední
části usnesení ve znění:
3) neschvaluje
MČ Brno-Žabovřesky
svěření pozemku:
- p. č. 5380/12 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 519 m2 v k. ú. Žabovřesky v
rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý
majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.
Ing. Oliver Pospíšil - konstatoval, že považuje za nevhodné dávat do směny pozemky,
které jsou před autosalonem FAMKO, spol. s r. o., v odbočce na ulici Čechyňskou.
Upozornil, že Odbor územního plánování a rozvoje MMB nedoporučil zcizení pozemku
p. č. 5380/12 v k. ú. Žabovřesky, přičemž na tuto skutečnost je v rámci materiálu
reagováno právem zpětné koupě do roku 2067. Uvedl, že předmětný materiál je
výsledkem jednání s druhou smluvní stranou, nicméně pozemky, jež jsou ze strany
statutárního města Brna předmětem smlouvy, jsou pro statutární město Brno
dle územního plánu potřebné. Vyjádřil se k části návrhu směnné smlouvy týkající se
práva zpětné koupě, a to zejména ve vztahu k výši finanční částky za pozemky v případě
uplatnění práva zpětné koupě. Dle jeho názoru by mělo dojít k přepracování materiálu
tak, aby předmětem dispozice byl pouze areál společnosti FAMKO,
spol. s r. o., mezi ulicemi Dornych a Plotní.
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Marek Janíček, člen Rady města Brna - vyjádřil se k problematice práva zpětné koupě.
Informoval, že v rámci směnné smlouvy je řešen i zákaz zcizení a zatížení nemovitostí
směňovaných ze strany statutárního města Brna. Vyjádřil se k jednáním s druhou
smluvní stranou při přípravě materiálu a uvedl, že v rámci předloženého návrhu směnné
smlouvy je zohledněna i nutnost narovnání vzájemných majetkoprávních vztahů, a to v
návaznosti na soudní spory, v nichž bylo statutární město Brno neúspěšné.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 160):
Hlasování č. 108: 32 - 5 - 6
161.
Směna pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1, vše v k. ú. Česká, za část
pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky - ZM7/3888
Rozprava:
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - požádal o technickou opravu týkající
se záhlaví předloženého návrhu smlouvy z důvodu odvolání Ing. Daniela Szóráda,
Ph.D., z pozice generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., a pověření výkonem
této funkce Ing. Tomáše Pospíšila.
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 161):
Hlasování č. 109: 44 - 0 - 0
Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil polední přestávku.
Pokračování po přestávce:
JUDr. Jiří Oliva - v návaznosti na své dopolední vystoupení navrhl zařazení nového
bodu s názvem "Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017, o regulaci provozu
hazardních her".
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o zařazení nového bodu do programu
jednání:
Hlasování č. 110: 20 - 0 - 20
Návrh na zařazení nového bodu nebyl přijat.
162. Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4105/3, p. č. 4105/26,
p. č. 4109/18 v k. ú. Komín - ZM7/3882
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 162) - 174).
RNDr. Daniel Borecký, CSc. - požádal o samostatné hlasování o bodu 166).
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Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 171).
Ivana Fajnorová - požádala o samostatné hlasování o bodu 165).
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 162) - 164).
163. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 101/10 v k. ú. Trnitá ZM7/3848
164. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1161, p. č. 1296 v k. ú.
Pisárky - ZM7/3850
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 111: 43 - 0 - 0
165. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1023/2, 1023/8,
1023/9, 1023/10, 1023/12, 1023/13 v k. ú. Pisárky - ZM7/3849
Hlasování č. 112: Neplatné hlasování
Rozprava:
Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed - informovala, že
iniciovala dvě usnesení městské části Brno-střed týkající se žádosti o svěření těchto
pozemků MČ Brno-střed a návrhu, aby tyto pozemky byly využity jako záchytné
parkoviště. Sdělila, že pozemky uvedené v rámci materiálu jsou v současné době
využívány hotelem Voroněž jako parkoviště na základě nájemní smlouvy. Konstatovala,
že předmětné pozemky označené v materiálu jako ostatní plochy jsou dle názoru
úředníků městské části Brno-střed účelovými komunikacemi. Dále uvedla, že účelové
komunikace, které byly městské části v roce 2015 svěřeny, často nesplňují charakter
účelových komunikací, jsou ve špatném technickém stavu a tento pozemek, který by
mohl městské části přinášet příjem, převeden nebyl. V rámci svého vystoupení také
požádala o informaci, jak mají městské části řešit situace týkající se možnosti využití
účelových dotací v souvislosti s opravami účelových komunikací. Závěrem svého
vyjádření upozornila na špatný technický stav cyklostezky kolem řeky Svratky
a na možnosti využití pozemků uvedených v rámci materiálu jako záchytných parkovišť
v souvislosti se zavedením rezidentního parkování.
Ing. Jana Drápalová - informovala, že při hlasování v Komisi majetkové RMB hlasovala
pro návrh usnesení uvedený v materiálu, neboť byla uvedena v omyl důvodovou
zprávou, kde není uvedeno, že většina pozemků je účelovými komunikacemi. Současně
uvedla, že pokud by se skutečně jednalo o účelovou komunikaci, tak není třeba hlasovat
o svěření městské části, protože svěření vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek, která v roce 2015 zakotvila svěření účelových komunikací do správy
městských částí. Na závěr požádala o vyjasnění této otázky.
Marek Janíček, člen Rady města Brna - informoval, že smlouva se společností OREA
HOTELS s.r.o. (hotelem Voroněž) byla uzavřena z úrovně Odboru správy majetku
MMB, a uvedl, že v rámci smlouvy byly vyřešeny i nedoplatky z minulosti. Požádal
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o vyjádření zpracovatele materiálu.
Richard Mrázek, náměstek primátora - konstatoval, že k určení, zda se jedná o účelové
komunikace, je kompetentní Odbor dopravy MMB. Dále hovořil o tom, že stavby typu
P+R by měla řešit společnost Brněnské komunikace a.s. a není tedy důvod pro svěření
pozemků MČ Brno-střed. Upozornil také, že tuto problematiku je nutné řešit v
návaznosti na další investice, které se v dané lokalitě chystají.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - uvedl, že pokud se jedná o opravu účelové
komunikace, nezáleží na vlastnictví pozemku, na němž se komunikace nachází.
Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB - odkázala na obsah
materiálu a uvedla, že dle materiálu nesplňují pozemky podmínky účelové komunikace.
RNDr. Mojmír Vlašín - konstatoval, že by měl být materiál z důvodu nejasností stažen.
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího
Odboru dopravy MMB - oznámil, že pro přesné určení, zda se jedná o účelovou
komunikaci, by potřeboval zhlédnout grafickou podobu.
Ing. Jana Drápalová - konstatovala, že jelikož nehrozí problémy z prodlení, dává návrh
na stažení materiálu a prošetření situace.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu na stažení bodu 165) z
projednávání:
Hlasování č. 113: 32 - 5 - 6
Bod 165) byl stažen z programu jednání.
166. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9339 a p. č. 9340
v k. ú. Líšeň - ZM7/3982
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 114: 39 - 0 - 3
167. Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 4481/17, p. č. 5037/9,
p. č. 5049/16 a p. č. 6162/7 v k. ú. Líšeň - ZM7/3963
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 167) - 170).
168. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 8106, p. č. 8107, p. č.
8108, p. č. 8109, p. č. 8110 a p. č. 8111 v k. ú. Líšeň - ZM7/3950
169. Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p. č. 8506, p. č. 8509,
p. č. 8512 a p. č. 8515 v k. ú. Židenice - ZM7/3983
170. Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 4415/9
a id. ⅓ p. č. 4779/8, k. ú. Řečkovice - ZM7/3988
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K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 115: 42 - 0 - 0
171. Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 2649/1 v k. ú. Komín ZM7/3880
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 116: 40 - 0 - 3
172. Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 4532 v k. ú. Královo
Pole - ZM7/3853
Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 172) - 174).
173. Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2927/297 v k. ú. Žebětín ZM7/3876
174.
Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby bez č. p./č. e. na pozemcích
p. č. 203/12 a p. č. 3863/28 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3875
K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 117: 45 - 0 - 0
175. Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku
p. č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo
náměstí" - ZM7/3840
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 118: 44 - 1 - 0
176. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě
č. 0063111702717 - část p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí ZM7/3859
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 119: 43 - 0 - 0
177. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s
předkupním právem č. 0063101704107 - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice ZM7/3878
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 120: 37 - 0 - 3
178. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J." - ZM7/3816
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K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 121: 41 - 0 - 3
179. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvkové organizace - ZM7/3834
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 122: 41 - 0 - 0

180. Budoucí smlouva o výstavbě projektu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně"
mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem - ZM7/3899

Rozprava:
Richard Mrázek, náměstek primátora - nahlásil střet zájmů (podjatost) k tomuto bodu.
Hlasování č. 123: Neplatné hlasování
Martin Říha - vznesl dotaz na využití parkovacího domu.
Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že v současné době je parkovací dům
nezkolaudovanou stavbou, není tedy možné ji nyní využívat a bude následovat další
etapa výstavby, kterou je stavba vlastního koncertního sálu.
Martin Říha - vznesl dotaz, zda není možné učinit opatření, díky kterému by bylo možné
garáže v rámci parkovacího domu využívat již nyní.
Richard Mrázek, náměstek primátora - potvrdil, že je možné učinit opatření
ke zprovoznění garáží, ale bylo by příliš nákladné.
Martin Říha - uvedl, že dle jeho názoru bylo při přípravě projektu předpokládáno
zprovoznění garáží již v této fázi výstavby.
Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že výstavba garáží zahájená v roce 2015
byla dokončena v letošním roce a výstavba Janáčkova kulturního centra by měla
pokračovat v příštím roce, kdy by měla být k dispozici projektová dokumentace, jež
byla soutěžena rok a půl, a to za podmínky vysoutěžení zhotovitele.
Ing. Oliver Pospíšil - požádal o podklady ze společnosti Brněnské komunikace a.s.
týkající se propočtu nákladů na zprovoznění garáží v současné době.
Martin Říha - požádal o tytéž dokumenty ze strany společnosti Brněnské komunikace
a.s.
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Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 180):
Hlasování č. 124: 42 - 0 - 0
182. Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna - ZM7/3871
Tento bod projednáván společně s bodem 190).
190. Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna ZM7/3884
K tomuto bodu obdrželi členové ZMB 2 doplňky.
Rozprava:
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - nahlásila střet zájmů (podjatost) k těmto bodům
a dále požádala o vysvětlení od Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve vztahu
k předloženému souboru, především ke kapitolám I.3 a I.4. Konkrétně požádala
o informace týkající se městské části Brno-Tuřany, a to obchvatu Tuřan a navržené
průmyslové zóny v této lokalitě a s tím souvisejících rozporech. Požádala rovněž
o informace k občanské vybavenosti a ochranným pásmům letiště Brno-Tuřany
uvedeným v rámci materiálu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že v současné době se jedná pouze o schválení
pokynů, které zpracovatel zapracuje do návrhu, přičemž při jeho zpracování bude muset
případné rozpory vyřešit.
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - informovala, že tento proces pořizování probíhá
od roku 2002 a většina připomínek, které jsou nyní zpracovány, pochází z roku 2011
a v současné době se přidávají další návrhy. Závěrem svého vystoupení vyjádřila názor,
že se v současné době nepořizuje nový územní plán dle aktuálních potřeb, ale vychází se
z požadavků z roku 2011, jež jsou nyní již zastaralé.
Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal Ing. arch. Dušana Novotníka, vedoucího Odboru
územního plánování a rozvoje MMB, o jeho vyjádření k dané věci a informoval, že
současně s tímto bodem je projednáván i bod 190) obsahující 124 podnětů, kterými se
bude zpracovatel a Odbor územního plánování a rozvoje MMB v průběhu zpracování,
resp. veřejného projednávání, rovněž zabývat, čímž dojde k zohlednění aktuální situace
na území jednotlivých městských částí.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - vyjádřil se k bodu 182), uvedl, že se
jedná o soubor pokynů, které směřují ke zpracovateli územního plánu a uvádějí, jak
ze tří variant konceptu vytvořit jednu, která je nazývána Návrh nového Územního plánu
města Brna s tím, že tento návrh v současné době neexistuje a vznikne až na základě
těchto pokynů. Dále doporučil vést debatu o jednotlivých otázkách až nad návrhem
nového územního plánu, který bude vytvořen na základě nyní schválených pokynů.
Návrh územního plánu bude rovněž předmětem veřejného projednávání. Závěrem svého
vyjádření konstatoval, že materiál reaguje na připomínky a námitky ke konceptu
územního plánu vznesené v roce 2011, přičemž však vyjádření dotčených orgánů státní
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správy byla aktualizována k letošnímu roku.
Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB informoval, že vyhodnocení dopravního řešení vycházelo z platných územních
rozhodnutí, a dále konstatoval, že u pokynů se může názor na jednu lokalitu u dvou
městských částí lišit, proto bude mít zpracovatel prostor pro posouzení jednotlivých
pokynů a bude vytvářet na základě posouzení návrh řešení.
Martin Říha - nahlásil střet zájmů (podjatost) k těmto bodům.
JUDr. Jiří Oliva - uvedl, že akceptuje bod 182), ale jako problematický shledává bod
190) - obsahující podněty samosprávy, a to z hlediska procesních pravidel
pro pořizování územního plánu dle stavebního zákona. Uvedl, že dle jeho názoru není
nutné v této fázi pořizování nového územního plánu schvalovat tyto podněty, a podal
návrh na stažení bodu 190).
Hlasování o návrhu na stažení bodu 190) z programu jednání:
Hlasování č. 125: 9 - 8 - 22
Návrh na stažení bodu 190) z jednání nebyl přijat.
Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že dle jeho názoru je bod 182) bezproblémový.
Ve vztahu k bodu 190) uvedl, že se jedná o požadavky jednotlivých městských částí,
které jsou v některých případech i protichůdné, kterými je však nutno se zabývat, a to
minimálně v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu, přičemž za účelem
urychlení procesu pořizování je navrženo zabývat se těmito požadavky již nyní, aby
při projednání návrhu územního plánu bylo zřejmé, které požadavky je možné
akceptovat, a tím se zrychlil proces jejich vypořádání.
JUDr. Jiří Oliva - konstatoval, že chápe důvody vedoucí k předložení podnětů
samosprávy, nedomnívá se však, že je nutno tyto podněty schvalovat již nyní.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že nyní jde jen o vzetí na vědomí souhrnu podnětů.
JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil názor, že se nejedná pouze o vzetí podnětů na vědomí, ale s
ohledem na návrh usnesení jde o jejich schválení. Vznesl dotaz, zda v rámci podnětů
jsou obsaženy podněty všech městských částí.
Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že ne všechny městské části stihly v časovém
termínu předložit svá vyjádření. Dále opětovně objasnil důvody pro předložení podnětů
Zastupitelstvu města Brna.
JUDr. Jiří Oliva - konstatoval, že další část připomínek může být předložena v září,
případně v říjnu. Dále v rámci svého vystoupení uvedl, že dle jeho názoru je
problematický návrh usnesení předpokládající schválení podnětů jednotlivých
městských částí Zastupitelstvem města Brna, což ve svém důsledku znamená, že se
se všemi těmito připomínkami ztotožňuje.
Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že tento materiál by měl představovat signál
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městským částem, že se jejich podněty bude město zabývat.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odpověděl, že zde jde především
o prověření podnětů a navržení optimálního řešení pro jejich uplatnění v dalším procesu
pořizování. Dále uvedl, že všechny podněty uplatněné městskými částmi do dnešního
dne jsou obsaženy v rámci materiálu.
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - vyjádřila se k vystoupení vedoucího Odboru
územního plánování a rozvoje MMB v rámci tohoto bodu a dále se zabývala složitostí
procesu pořizování nového Územního plánu města Brna, postavením jednotlivých
subjektů v rámci tohoto procesu a k dosavadnímu postupu pořizování nového Územního
plánu města Brna.
Ing. Petr Vokřál, primátor - opětovně vysvětlil důvody vedoucí k předložení tohoto
materiálu.
Ing. Jana Drápalová - vyjádřila se k procesu pořizování územního plánu dle stavebního
zákona a konstatovala, že pro zpracovatele návrhu nového Územního plánu města Brna
je velmi důležité mít co nejvíce informací o daném území a tyto podněty slouží k tomuto
účelu.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - na příkladu lokality Slatinka poukázal
na důležitost schválení podnětů samosprávy k pořizovanému Územnímu plánu města
Brna vedle pokynů pro zpracování Územního plánu města Brna.
JUDr. Jiří Oliva - opět poukázal na to, že předloženým materiálem obsahujícím návrh na
schválení podnětů samosprávy se zahajuje paralelní proces vedle procesu pořizování
územního plánu dle stavebního zákona.
Ing. Petr Vokřál, primátor - souhlasil s tím, že podněty budou zpracovávány mimo
proces pořizování územního plánu dle stavebního zákona.
JUDr. Robert Kerndl - požádal, aby se hlasovalo o bodech 182) a 190) samostatně.
MVDr. Vlastimil Žďárský - vznesl dotaz, jaké důsledky by mělo neschválení podnětů
a podal návrh na změnu usnesení tak, aby podněty nebyly schvalovány, ale
Zastupitelstvo města Brna je vzalo pouze na vědomí.
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - upozornila, že pojem podnět ve stavebním zákoně
není a důležité z pohledu stavebního zákona jsou pokyny schválené zastupitelstvem
obce. Dále hovořila o postupu zpracování územního plánu zpracovatelem v souladu
se stavebním zákonem, přičemž závěrem svého vystoupení vyjádřila svůj názor, že
navrhovaný způsob zpracování podnětů je nehospodárný.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nesouhlasil s nehospodárností tohoto postupu a uvedl
důvody, které jej k tomuto názoru vedou.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - požádal o vyjádření Ing. arch. Dušana
Novotníka, vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB, samostatně k
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oběma bodům z hlediska právní jistoty k procesnímu postupu pořizování nového
Územního plánu města Brna.
Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB konstatoval, že bod 182) je po právní stránce bezpečný a k bodu 190) uvedl, že jde
o proces samosprávný, který probíhá paralelně vedle procesu dle stavebního zákona
a dle jeho názoru si samospráva může připravovat podklady k územnímu plánu, což
však nemá vliv na právní stránku pořizování pokynů.
JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil názor, že dle něho je problematické současné schválení
pokynů pro zpracování i podnětů samosprávy k novému Územnímu plánu města Brna.
Dále požádal o vyjádření, kolik pokynů, které by měla řešit Kancelář architekta města
Brna, příspěvková organizace, již Odbor územního plánování a rozvoje MMB
vypořádal.
Ing. Petr Vokřál, primátor - opětovně se vyjádřil k důvodům pro předložení bodu 190)
vedle bodu 182).
JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil se k možnostem městských částí uplatňovat námitky
a připomínky v rámci procesu pořizování územního plánu.
Ing. Petr Vokřál, primátor - zdůraznil, že považuje za důležité mít dostatečně
zpracované podklady k jednotlivým podnětům.
JUDr. Jiří Oliva - zamyslel se nad složitostí a časovou náročností takto nastaveného
procesu v souvislosti s možnostmi Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové
organizace.
Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k možnostem Kanceláře architekta města Brna,
příspěvkové organizace, a zdůraznil, že považuje za velmi důležité vypracování
podkladů k jednotlivým podnětům.
JUDr. Jiří Oliva - hovořil o roli samosprávy v procesu pořizování Územního plánu
města Brna dle stavebního zákona.
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - dotázal se, zda v jeho případě je třeba nahlásit
střet zájmů (podjatost).
Bc. Martin Freund - vznesl totožný dotaz.
JUDr. Hana Doležalová, vedoucí právního oddělení Kanceláře primátora města Brna vyjádřila se ke střetu zájmů (podjatosti) dle zákona o obcích a zákona o střetu zájmů.
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - uvedla, že názor samosprávy by měl zaznít v
pokynech pro zpracování návrhu nového Územního plánu města Brna.
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - vysvětlil, že některé věci nemohly být
zapracovány, protože nejsou v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu státní správy.
Nahlásil střet zájmů (podjatost). Závěrem svého vystoupení konstatoval, že se
ztotožňuje s návrhem na úpravu usnesení u bodu 190) spočívající ve skutečnosti, že
49

Zastupitelstvo města Brna bere podněty samosprávy na vědomí.
Marek Janíček, člen Rady města Brna - podpořil úpravu usnesení navrženou
Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., náměstkem primátora, a nahlásil střet zájmů
(podjatost).
Ing. Martin Schwab - nahlásil střet zájmů (podjatost).
PhDr. Karla Hofmannová - nahlásila střet zájmů (podjatost).
Hlasování o upraveném usnesení k bodu 190):
Hlasování č. 126: 33 - 0 - 3
Následně bylo přistoupeno k hlasování o předloženém usnesení k bodu 182):
Hlasování č. 127: 36 - 2 - 4
183. Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor - ZM7/3870
Rozprava:
JUDr. Jiří Oliva - dotázal se, zda při sloučení procesu zpracování 44. souboru a nového
Územního plánu města Brna bude 44. soubor vydán jako samostatná změna
před schválením nového Územního plánu či nikoli.
Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB informoval, že v rámci pokynů ke zpracování bude uvedena informace, že 44. soubor
bude z důvodu procesní ekonomie zapracován do nového Územního plánu města Brna.
Martin Říha - vystoupil s technickou poznámkou k dokončení hlasování v bodě 190),
kdy bylo dle jeho názoru hlasováno pouze o změně usnesení v rámci prvního odstavce.
Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že bylo hlasováno o celém usnesení včetně jeho
upravené části.
Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 183):
Hlasování č. 128: 37 - 0 - 0
184. Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky,
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity - ZM7/3872
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 129: 40 - 0 - 0
185. Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno - ZM7/3912

50

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 130: 35 - 1 - 0
186. Zkrácený postup pořizování změny Regulačního plánu Městské památkové
rezervace Brno RP MPR 1/18 - Rooseveltova - ZM7/3913
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 131: 35 - 3 - 0
187. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z.s., na zabezpečení
projektu Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol rozpočtové opatření - ZM7/3935
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 132: 38 - 0 - 0
188. Změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/3886
Ing. Pavel Staněk, člen Rady města Brna - nahlásil střet zájmů (podjatost) k tomuto
bodu.
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 133: 34 - 0 - 3
189. "Plán udržitelné městské mobility města Brna" - stanovisko podle § 10g zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu koncepce - ZM7/3958
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 134: 36 - 0 - 2
191.
Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská
stavba, postavené mj. na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3989
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 135: Neplatné hlasování
Ing. Petr Vokřál, primátor - prohlásil předchozí hlasování za neplatné a navrhl hlasovat
o usnesení ve variantě I.
K hlasování o tomto návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 136: 38 - 0 - 2
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192. Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže,
postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3991
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 137: 39 - 0 - 0
193. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň - ZM7/3995
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 138: 40 - 0 - 0
194. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního
rozpočtu "Dobrodružné hřiště Halda" - rozpočtové opatření - ZM7/4003
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 139: 39 - 0 - 0
195. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu zprostředkující subjekt ITI - ZM7/3996
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 140:
36 - 0 - 3

196. Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú. Staré Brno ZM7/4005
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 141: 35 - 0 - 0
197. Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938 a p. č. 2939,
k. ú. Kohoutovice - ZM7/4006
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 142: 41 - 0 - 0
198.
Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením - rozpočtové opatření -ZM7/4000
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 143: 31 - 0 - 5
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3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
Ing. Petr Vokřál, primátor
- informoval o otevření zrekonstruovaného koupaliště na Riviéře a sdělil, že člen
Zastupitelstva města Brna Martin Říha v souvislosti s četnými podněty týkajícími se
zmiňované rekonstrukce obdrží volnou vstupenku.
/Martin Říha - odpověděl, že bude lepší volný lístek věnovat raději dětem./
RNDr. Mojmír Vlašín
- hovořil o materiálu Zpráva o činnosti statutárního města v roce 2017, o kapitole
týkající se životního prostředí, kde je zmiňován schválený Akční plán zlepšení kvality
ovzduší. Požádal, aby se Rada města Brna zabývala skutečností, zda se při veřejných
zakázkách na ohňostroje zohlednil Akční plán zlepšení kvality ovzduší a doporučil, aby
při těchto zakázkách byla upřednostněna laserová show, která neprodukuje škodliviny.
Informoval také, že si je vědom, že největší vliv na kvalitu ovzduší
ve městě Brně má doprava.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - informoval, že světelná show proběhla v rámci Festivalu
RE:PUBLIKA./
Ing. Jana Drápalová
- požádala, aby bylo zkontrolováno, jak probíhá anonymizace materiálů k jednání
Zastupitelstva města Brna, které jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách
města Brna. Poukázala na nesystémovost a chyby při anonymizaci.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že postup anonymizace při zveřejňování materiálů
bude prověřen./
Martin Říha
- poukázal na špatný stav pozemních komunikací a požádal o navýšení rozpočtu
společnosti Brněnské komunikace a. s.
- prostřednictvím fotodokumentace upozornil na skutečnost, že Veřejná zeleň města
Brna, příspěvková organizace, si objednává reklamu u Technických sítí Brno, akciové
společnosti, a dotázal se, zda se jedná o běžnou praxi a také na finanční stránku.
Ing. Antonín Crha
- poukázal na nutnost řešení způsobu poskytování podkladových materiálů k
jednotlivým projednávaným bodům ze strany Magistrátu města Brna členům
zastupitelstva vhodnějším způsobem - nikoli na CD, případně DVD.
/Ing. Pavel Staněk, člen Rady města Brna - v reakci na dotaz Martina Říhy sdělil, že
Technické sítě Brno, akciová společnost, spravují horizonty, a v případě jejich
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neobsazení komerčním zákazníkem formou výplňového plakátu jsou k této formě
reklamy vyzývány organizace ve vlastnictví města Brna, kdy je v tomto případě
stanovena minimální cena, která činí 3,- Kč denně za plakát nebo například
za barterový obchod - např. pokosení trávy, tak, aby reklama nepropagovala pouze
společnost Technické sítě Brno, akciovou společnost, ale i ostatní subjekty založené či
zřízené městem Brnem./
PhDr. Karla Hofmannová
- položila otázku Bc. Matějovi Hollanovi, náměstkovi primátora, a dále Ing. Petrovi
Vokřálovi, primátorovi, týkající se zrušení Pracovní skupiny pro jednání se společností
Veletrhy Brno, a.s., o využití objektu umístěného v areálu Veletrhů Brno, a.s.,
Výstaviště 405/1, Pisárky, pozemek p. č. 29/1, bez č. p./č. e., k. ú. Pisárky,
ke kulturním účelům, které bylo projednáno Radou města Brna dne 13. 3. 2018. Uvedla,
že pracovní skupina připravovala podklady potřebné pro využití divadla, mj. vydání
stavebního povolení a následnou žádost o dotaci z Norských fondů v příštím roce.
Dotázala se také na důvody zrušení této pracovní skupiny a další plánované využití
tohoto divadla.
/Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že ze strany společnosti Veletrhy Brno, a.s., již
určitá jednání probíhají a přislíbil písemnou odpověď./
/Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora - reagoval na podnět Ing. Antonína Crhy
a informoval, že schůze Rady města Brna, která proběhne dne 26. 6. 2018, již bude
realizována v elektronickém systému a po úspěšném zavedení elektronického systému v
rámci schůzí Rady města Brna by v tomto systému mohlo fungovat i zářijové
Zastupitelstvo města Brna./

Informativní zprávy:
•
•
•
•
•
•
•

Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání
Zastupitelstva města Brna č. Z7/39, konaného dne 15. 5. 2018
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva - aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI,
verze 1.5
Informativní zpráva o plnění 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
pro období 2016-2017
Informativní zpráva za březen-květen 2018 - Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně
Informativní zpráva - Souhrnná informativní zpráva o realizaci projektu Rapid
Re-Housing za 1. čtvrtletí roku 2018

Ing. Petr Vokřál, primátor, ukončil zasedání Zastupitelstva města Brna (v 16:10 hod.) a popřál
všem krásné letní prázdniny.
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