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Věc: Materiál k bodu 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárnÍho města Brna ć. 201200í, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyh!ášek

Předkladatel:
Zpracovatel:

Rada MČ Brno_Bohunice
Ing. Kamarád V Brně dne 27.06.2018

Důvodová zpráva
MČ Brno-Bohunice obdrŽela od organizačnĺho odboru MMB a Pracovní skupiny pro
přípravu novelĺzace Statutu města Brna návrh obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města
Brna, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č,' 2012001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek' Navrhované
změny jsou následující:

ýprava v oblasti rozpoětu a finančního hospodařenĺ (článkv 3. í1.23.24 a 76)
Uprava je navrŽena z důvodu novelizace zákonu č,. 25012000 sb., kdy se mění označení
rozpočtového výhledu na střednědobý výhled rozpočtu s tím, Že jej zastupitelstvo musí
schvalovat (doposud pouze bralo na vědomí). Současně se uvádí terminologie občanského
zákoníku a opravuje se daň z nabyĺi nemovitých věcí. Z důvodu stále narůstající agendy
a administrativy na MČ budou navýšeny postoupené příjmy do rozpočtů MČ, a to na vĺce
neŽ20 % pravidelných příjmů sMB.

Doplněnĺ působnosti MMB a ÚMě (článkv 9 a 14)
Na základě platnosti obecného naŕizení o ochraně osobních údajů (GDPR) se do Statutu
zařazuje i tato problematika včetně zabezpečenĺ funkce pověřence.

Úprava v působnosti starostv Mě (článek 13l
V souladu s ustanovením s 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím, Ve znění pozdějších předpisů, poskýuje MČ informace dle zákona a
zveřejňuje výroční zprávu za předchozí kalendářní rok samostatně.

Jedná se o přesun kompetenci z M na MMB dle $ 11 odst. 4 zákona č,' 20112012 Sb',
o ochraně ovzduší, v platném znéní, a to z důvodu odpovědnosti města za kvalitu ovzdušĺ
na jeho Území jako celku, včetně větší odbornosti k vydávánĺ vyjádření ke stacionárnĺm
zdrojům.

Úprava v obtasti dopravv s dopadem na obtast životního prostředí (článkv 22 a 29)
Jedná se o zajišťováni údržby silniční zeleně podél místních komunikací z úrovně MČ
s Účinnostĺ od 01 '01'2019.

Úprava v obIasti bvdlenĺ (čIánkv 27 a 28}
Návrh zavádí nový schválený název Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna.

Úprava v obtasti dopravv (článek 30)
Navrhovaná změna zavádí, v případě zŕizení vyhrazeného parkování, dělený souhlas, a to
Brněnskýmĺ komunikacemi z hlediska technického posouzení a MČ z hledĺska výběru
Žadatele.
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Uprava v oblasti vnitřních věcí/kuIturv (článek 41 a 47)
Jedná se o působnost města, kdy evidence čestných hrobů nespadá pod oblast vnitřnĺch
věcí, ale do oblasti kultury'

Nová Příloha č. 9 - Přehled příspěvkových orqanizací
Na základě změny zákona č. 25012000 sb', vede zřizovatel o všech jím zŕízených
příspěvkových organizací evidenci s nově stanovenými údaji, a to s úěinností od
01.01 .2017.

Současně jsou novelizovány i přĺslušné odkazy na novou legislativu

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno-Boh u nice

souhlasí

s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č' 2012001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, kteqi je přílohou č. 3 zápisu

ukládá

tajemníkovi úřadu sdělit toto stanovisko organizačnímu odboru MMB

Příloha: Kopie dopisů organizačního odboru MMB ze dne 31.05.2018 a dne 13.07.2018
včetně příloh


