ZÁPIS
z 11. jednání Sněmu starostů
11. jednání Sněmu starostů se uskutečnilo dne 21. ledna 2016 v zasedací místnosti Rady města
Brna, Dominikánské nám. 1, Brno.
Zahájení v 9.05 hod., ukončení jednání v 11.35 hod.
Předsedající: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec
Přítomni: starostové dle prezenční listiny, která je uložena na ORGO MMB
Omluveni: Martin Landa, Bc. Martin Žák, Václav Šicha
Nezastoupené městské části: Brno-Kníničky, Brno-Vinohrady, Brno-Jehnice
Hosté: Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna (k bodům č. 2, 8b)
Ing. Olga Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města MMB (k bodu č. 2)
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna (k bodu č. 4)
PhDr. Viera Rusinková, vedoucí OK MMB (k bodu č. 4)
JUDr. Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno (k bodům č. 5, 6, 7)
Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí ORGO MMB (k bodu č. 8a)
Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB (k bodu č. 8b)
Bc. Jaroslava Slámová, vedoucí OVV MMB (k bodům č. 8c, 8d, 8e)
Mgr. Martin Kozel, vedoucí právního referátu OVV MMB (k bodům č. 8c, 8d, 8e)
Mgr. Ivana Plachá, vedoucí správního oddělení OVV MMB (k bodům č. 8c, 8d, 8e)
Program jednání Sněmu starostů:
1. Technický bod
2. Brněnská ozvučná deska
3. Oblast financí a rozpočtu
4. Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ
5. Zákazy pobytu
6. Evidence psů
7. Nabídka MOBIDIKU
8. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna (byl projednán po bodu č. 2)
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
d) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
e) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2010
9. Informace z komisí Sněmu starostů, SMO
10.Různé
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1. Technický bod
a) Schválení programu 11. jednání Sněmu starostů
Hlasování: Návrh programu byl schválen jednomyslně 21 členy.
b) Kontrola zápisu z mimořádného jednání Sněmu starostů konaného dne 12. 11. 2015 a zápisu a
usnesení 10. jednání Sněmu starostů ze dne 19. 11. 2016
Mgr. Jan Levíček podal návrh na doplnění zápisu z mimořádného jednání Sněmu starostů
konaného dne 12. 11. 2015 ve znění:
„Doplnění zápisu o informaci, kterou nám sdělil hned na začátku pan náměstek Ander, a to že
územní plánování se děje v přenesené působnosti a tedy mimo jeho kompetence. A že na tu
větu starosty Crhy: že když nebude mít Brno 1. 1. 2021 ÚP, půjdeme pana náměstka
kamenovat, tak na to pan náměstek reagoval slovy, že Ander o ničem nerozhoduje, rozhodují
kolektivní orgány RMB a ZMB.“
Dále poukázal na to, že postup Českých Budějovic při tvorbě Územním plánu trval 6 let. Městu
Brnu hrozí, že nebude mít po roce 2020 územní plán.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Jana Levíčka na doplnění zápisu z mimořádného jednání Sněmu
starostů konaného dne 12. 11. 2015.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 11 členů, 2 členové byli proti a 10 členů se zdrželo hlasování.
Návrh nebyl přijat.
c) Kontrola plnění přijatých usnesení Sněmu starostů
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
d) Příprava 12. jednání Sněmu starostů (25. února 2016)
Předsedající: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
Místo jednání: místnost RMB, Nová radnice, Dominikánské nám. 1
Návrh programu:
1. Technický bod
2. Oblast financí a rozpočtu – informace
3. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
4. Informace z komisí Sněmu starostů, SMO
5. Různé
V rozpravě vystoupili: Radomír Vondra (s návrhem na doplnění programu o bod „Zvýšení
bezpečnosti přechodů pro chodce jejich nasvícením“ za účasti zástupců Technických sítí Brno,
a. s.), Mgr. Martin Maleček, Ing. Karin Karasová (s návrhem na doplnění programu o bod
„Investice města Brna do základních a mateřských škol“ za účasti Ing. Kláry Liptákové,
1. náměstkyně primátora města Brna; mělo by se jednat o investice do škol technického
charakteru), Ing. Antonín Crha (s návrhem na doplnění programu o bod „Informace o průběhu
instalace dopravního značení“ za účasti Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna, a
Ing. Vladimíra Bielka, vedoucího odboru dopravy MMB), Ing. Bc. Lukáš Fila (s návrhem na
doplnění programu o bod „Financování účelových komunikací“ za účasti Ing. Vladimíra Bielka,
vedoucího Odboru dopravy MMB), Mgr. Martin Ander, Ph.D. (s návrhem na doplnění programu
o bod „Návrh zajištění platnosti Územního plánu města Brna po roce 2020), Mgr. Jan Levíček
(s návrhem na usnesení a s návrhem, aby byl na program 12. jednání Sněmu starostů zařazen bod
ve smyslu navrhovaného usnesení).
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Bylo hlasováno o předložených návrzích na doplnění programu 12. jednání Sněmu starostů:
 Návrh zajištění platnosti Územního plánu města Brna po roce 2020
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 23 členů.
 Informace o průběhu instalace dopravního značení
Hosté: Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 23 členů.
 Financování účelových komunikací
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 22 členů, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.
 Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce jejich nasvícením
Hosté: Zástupci společnosti Technické sítě Brno, a. s.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 23 členů.
 Investice města Brna do základních a mateřských škol
Host: Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora města Brna
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 23 členů.
Následně bylo hlasováno o programu 12. jednání Sněmu starostů jako celku.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 23 členů.
Bylo přijato usnesení S 11 – 1.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení Mgr. Jana Levíčka.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 22 členů, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 2.
V průběhu jednání vyplynulo doplnění programu 12. jednání Sněmu starostů o bod:
„Vyhodnocení Finanční podpory pořádání kulturních akcí v režii MČ“.
2. Brněnská ozvučná deska
Materiál: Zahrnutí Sněmu starostů a představitelů brněnských městských částí do okruhu hostů
Brněnské ozvučné desky
Informativní zpráva o Brněnské ozvučné desce (BOD) za období červen 2015 – leden 2016.
Hosté: Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna
Ing. Olga Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města MMB
Úvodní slovo přednesl Mgr. Břetislav Štefan. Uvedl, že samosprávy městských částí by svou
účastí na setkáních Brněnské ozvučné desky, prostřednictvím starostů MČ, přispěly k pluralitě
názorů a praktickými zkušenostmi z kontaktu s občany. Z tohoto důvodu považuje za vhodné, aby
k setkání Brněnské ozvučné desky byli přizváni i starostové městských částí, případně zástupci
Sněmu starostů.
Na dotazy starostů odpověděl Mgr. Martin Ander, Ph.D.
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V rozpravě vystoupili: Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Jan Levíček, Ing. Jana Drápalová (s návrhem,
aby o konkrétních hostech Brněnské ozvučné desky z řad starostů MČ bylo rozhodnuto
na jednáních Sněmu starostů dle projednávaných témat jednotlivých setkání BOD), Radomír
Vondra, Mgr. Martin Maleček, Mgr. Milada Blatná.
O návrhu usnesení uvedeném v přeloženém materiálu ve znění:
„Sněm starostů žádá primátora města Brna Ing. Petra Vokřála o zahrnutí do okruhu stálých
účastníků Brněnské ozvučné desky starostky a starosty brněnských městských částí, případně
zástupců Sněmu starostů. Sněm starostů by se rád podílel na strategických řešeních, týkajících se
rozvoje města Brna a městských částí, jež umožní udělat Brno lepším místem pro život;
pověřuje předsedající 11. jednání Sněmu starostů o podání požadavku u primátora města Brna
Ing. Petr Vokřála.“ nebylo hlasováno.
Závěr: Bylo hlasováno o návrhu usnesení předloženém předsedající Ing. Janou Drápalovou.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 24 členů.
Bylo přijato usnesení S 11 – 3.
8b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
Host: Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna
Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB
Materiál: Návrh obecně závazné vyhlášky
Ing. Martin Vaněček v úvodu shrnul návrh změn stávajícího znění vyhlášky.
Na dotazy starostů odpověděli Mgr. Martin Ander, Ph.D., a Ing. Martin Vaněček.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladan Krásný, Mgr. Břetislav Štefan (poukázal na potřebu vypsání
dotačních titulů umožňujících čerpání finančních prostředků na kontejnerová stání pro vlastníky
domů), Ing. Jana Drápalová (není vyřešen úklid uvnitř kontejnerových stání, úklid prostřednictvím
akciové společnosti SAKO Brno řeší pouze úklid okolí kontejnerových stání na tříděný odpad),
Ivana Fajnorová, Radomír Vondra (odběr opotřebovaných pneumatik by měl být pro občany
zdarma).
Závěr: Předsedající přednesla návrh na usnesení.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 22 členů, nikdo nebyl proti a 2 členové se zdrželi hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 4.
3. Oblast financí a rozpočtu
Sněmu starostů nebyly předloženy žádné informace.
4. Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ
Materiál: Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ
Host: Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna
PhDr. Viera Rusinková, vedoucí OK MMB
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Pavel Blažík. Je třeba stanovit proceduru schvalování žádostí.
V předloženém materiálu jsou navrhovány dvě varianty řešení.
Na dotazy starostů odpověděli Bc. Matěj Hollan a PhDr. Viera Rusinková. OŠMT MMB eviduje
v současnosti žádosti pěti městských částí. Je třeba podané žádosti vyhodnotit.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Martin Maleček, Mgr. Pavel Blažík, Mgr. Břetislav Štefan,
Mgr. Milada Blatná, Mgr. Jan Levíček (připomenul, že předsedovi Finanční komise Sněmu
starostů Ing. Bc. Lukáši Filovi mělo být zasláno jednotlivými MČ vyčíslení výše finančních
prostředků vynakládaných MČ na pořádání kulturních akcí), Mgr. Bc. Marek Viskot (mělo by být
stanoveno jiné kritérium pro přidělování dotace než kritérium počet obyvatel), Mgr. Vladan
Krásný, Vlastimil Břicháček, Ing. Jana Drápalová, JUDr. Tomáš Kratochvíl.
Byli navrženi kandidáti na členy Komise Sněmu starostů pro kulturu ve složení:
Radomír Vondra, Mgr. Martin Maleček, JUDr. Tomáš Kratochvíl, Ing. Jana Bohuňovská,
Mgr. Milada Blatná. Všichni navržení kandidáti souhlasili s členstvím v této komisi.
Závěr: Bylo hlasováno o variantě A předloženého návrhu usnesení a navržených kandidátech.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 24 členů.
Bylo přijato usnesení S 11 – 5.
O variantě B návrhu usnesení ve znění:
„Sněm starostů schvaluje, že žádosti jednotlivých MČ o finanční podporu kulturních akcí v režii
MČ vyhodnotí a výši transferu navrhne Sněm starostů.“ nebylo hlasováno.
5. Zákazy pobytu
Host: JUDr. Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno
Informace přednesl JUDr. Bohumil Šimek. V poslední době se zvýšily transporty lidí
z mimobrněnských záchytných stanic do Brna. Bylo přistoupeno k uplatňování institutu zákazu
pobytu. Zákaz pobytu lze uplatnit i v místě, kde je občan trvale hlášen. JUDr. Šimek požádal MČ
o vzájemnou spolupráci.
V rozpravě vystoupili: JUDr. Tomáš Kratochvíl, Mgr. Pavel Blažík, Ing. Jana Drápalová
(požádala JUDr. Šimka o vypracování písemného informativního materiálu).
Závěr: MP Brno vypracuje písemný informativní materiál.
6. Evidence psů
Host: JUDr. Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno
Informace přednesl JUDr. Bohumil Šimek. Ve městě Brně se navyšuje počet psů, ale klesá výše
vybraných poplatků za psy. Situaci by pomohla řešit celoměstská evidence psů.
JUDr. Šimek požádal Sněm starostů, aby inicioval vytvoření elektronické databáze evidence psů.
V rozpravě vystoupili: Ing. Jana Drápalová (s návrhem na usnesení), Mgr. Jan Levíček,
Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Vladan Krásný.
Závěr: Předsedající přednesla návrh na usnesení.
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Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 24 členů.
Bylo přijato usnesení S 11 – 6.
7. Nabídka MOBIDIKU
Host: JUDr. Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno
Informace přednesl JUDr. Bohumil Šimek. Nabídl městským částem možnost návštěvy mobilního
informačního centra Městské policie Brno – speciálně upraveného autobusu, který široké
veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, a doporučil návštěvu areálu dopravní
výchovy na Riviéře.
V rozpravě vystoupili: Radomír Vondra, Mgr. Břetislav Štefan (s dotazem na vzdělávání
domovníků; JUDr. Šimek v odpovědi uvedl, že bližší informace může podat vedoucí Preventivně
informačního oddělení MP Brno Mgr. Petra Kubišová, e-mail petra.kubisova@mpb.cz),
Mgr. Milada Blatná (požádala o uvedení přesnějších informací v informativním materiálu, který
bude zpracován MP Brno).
V závěru svého vystoupení JUDr. Šimek informoval, že od 1. 1. 2016 byly navýšeny tabulkové
počty strážníků o 50. Bylo ale dosud vybráno pouze 8 adeptů, kteří splňovali daná kritéria.
Závěr: Předsedající navrhla přítomným starostům vzít přednesené informace na vědomí.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 24 členů.
Starostové vzali přednesené informace na vědomí.
8. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
Materiál: Návrh obecně závazné vyhlášky
Host: Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí ORGO MMB
O návrhu usnesení bylo hlasováno bez rozpravy.
Závěr: Předsedající přednesla návrh na usnesení.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 22 členů, nikdo nebyl proti a 1člen se zdržel hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 7.
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek
Host: Bc. Jaroslava Slámová, vedoucí OVV MMB
Mgr. Martin Kozel, vedoucí právního referátu OVV MMB
Mgr. Ivana Plachá, vedoucí správního oddělení OVV MMB
Materiál: Návrh obecně závazné vyhlášky
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jan Levíček (s poukazem na problematiku volného pohybu psů
v okolí nově opravených vodních nádrží Babí doly a Mates, a s poukazem na potřebu najít
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zákonnou cestu k naplnění požadavku o zákazu volného pohybu psů v oblasti těchto nádrží),
Mgr. Břetislav Štefan (s návrhem na usnesení). Mgr. Vladan Krásný.
Na dotazy odpověděli: Bc. Jaroslava Slámová a Mgr. Martin Kozel.
Závěr: Bylo hlasováno o návrhu na usnesení podaném Mgr. Břetislavem Štefanem.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo jednomyslně 19 členů
Bylo přijato usnesení S 11 – 8.
Následně bylo hlasováno o návrhu unesení uvedeném v předloženém materiálu.
Pro návrh hlasovalo 20 členů, nikdo nebyl proti a 1člen se zdržel hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 9.
d) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek
Host: Bc. Jaroslava Slámová, vedoucí OVV MMB
Mgr. Martin Kozel, vedoucí právního referátu OVV MMB
Mgr. Ivana Plachá, vedoucí správního oddělení OVV MMB
Materiál: Návrh obecně závazné vyhlášky
O návrhu usnesení bylo hlasováno bez rozpravy.
Závěr: Předsedající přednesla návrh na usnesení.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo 18 členů, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 10.
e) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2010
Host: Bc. Jaroslava Slámová, vedoucí OVV MMB
Mgr. Martin Kozel, vedoucí právního referátu OVV MMB
Mgr. Ivana Plachá, vedoucí správního oddělení OVV MMB
Materiál: Návrh obecně závazné vyhlášky
O návrhu usnesení bylo hlasováno bez rozpravy.
Závěr: Předsedající přednesla návrh na usnesení.
Hlasování: Pro návrh hlasovalo17 členů, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.
Bylo přijato usnesení S 11 – 11.
9. Informace z komisí Sněmu starostů, SMO
 Mgr. Milada Blatná informovala o tom, že byla schválena částka dotace na volnočasové
aktivity mládeže ve výši 9 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt může činit
200 tis. Kč, minimální výše 10 tis. Kč.
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10. Různé
 Mgr. Vladan Krásný vznesl opětovně požadavek na odstranění tabulky u parkoviště MMB, dle
které je umožněno stát na parkovišti pouze vozidlům členů ZMB, a požádal, aby v době jednání
Sněmu starostů bylo zamezeno stání zásobovacích aut různých firem.
 Mgr. Jan Levíček požádal, aby byla rovněž řešena situace v parkování na parkovišti MMB
na Kounicově ulici.
 Ing. Karin Karasová upozornila na potřebu vyčíslení celkového objemu finančních prostředků
na potřebné investice technického charakteru do základních a mateřských škol na všech
městských částech.
 Radomír Vondra se dotázal, zda se podařilo ostatním městským částem profinancovat finanční
prostředky poskytnuté v loňském roce v rámci zapojení volných zdrojů města Brna z minulých
let z rozpočtu města městským částem.
Závěr: Předsedající ukončila 11. jednání Sněmu starostů v 11.35 hod.

Zapsala: Eva Hyttychová

Ověřila: Ing. Jana Drápalová

Příloha: Usnesení 11. Sněmu starostů
Zápis obdrží: starostové MČ, členové ZMB, tajemník MMB, vedoucí úseků MMB, vedoucí
dotčených odborů MMB (OÚPR, KP, OK, ORGO, OŽP, OVV, OD, OŠMT, OMI, Archiv města
Brna)
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