XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020
Věc: Materiál k bodu 7

Předkladatel:
Zpracovatel:

- 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

Rada MČ Brno-Bohunice
Ing. Kamarád

V Brně dne 25.03.2020

Důvodová zpráva
MČ Brno-Bohunice obdržela od Organizačního odboru MMB 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. Navrhované změny jsou následující:
Úprava v působnosti orgánů města (články 3 a 11)
Úprava je navržena z důvodu zpřesnění formulací s ohledem na terminologii občanského
zákoníku. Současně se upravuje limit při vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než
20.000 Kč do úhrnné výše 5 % celkových příjmů schváleného rozpočtu na příslušný
rozpočtový rok, maximálně však do úhrnné výše 5 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok.
Úprava v oblasti územního rozvoje a výstavby (článek 17)
Úprava je navržena z důvodu legislativních změn, kdy došlo k úpravě § 88 stavebního
zákona vypuštěním ustanovení o plánovací smlouvě. Doplnil se pojem smlouvy o výstavbě
dopravní a technické infrastruktury.
Úprava v oblasti hospodaření s majetkem (článek 12, 25, 26, 75 a příloha č. 5)
Změny se týkají jednotlivých ustanovení dotýkajících se zrušení Cenové mapy města Brna a
schválení Pravidel odpovědnosti za bezdůvodné obohacení, které se promítají do výše
uvedených článků.
Nedoporučujeme souhlasit s ustanovením článku 75 odst. 4 písm. j), dle kterého se svěřuje
automaticky stavba na pozemku, dříve svěřeném MČ, kterou nabude město Brno do
majetku, neboť v mnoha případech nesouhlasí MČ s předkupním právem nebo odkupem
cizího majetku (především chat v zahrádkářských koloniích).
Úprava v oblasti vnitřních věcí (článek 41)
Úprava reaguje na neexistenci zákona o registrací nadací a nařízením o likvidaci nadací,
které město již nevykonává, neboť veškeré likvidace nadací již byly ukončeny.
Úprava v oblasti sociální péče (článek 55 a 56)
Cílem úprav je zpřesnění výkonu jednotlivých činností vykonávaných MMB a MČ v péči o
rodinu a děti, a to především změnou pohotovostních služeb sociálně právní ochrany dětí ze
samostatné působnosti do působnosti přenesené, nahrazení slov MČ slovy ÚMČ, doplnění
nových povinností pro MMB a MČ.
Úprava v oblasti finančního hospodaření (článek 76)
Úpravou může Zastupitelstvo MB rozhodnout o vyšším příjmu MČ z prodeje vyklizeného
domu. Při prodeji pozemků zastavěných domy s jednotkami a pozemky souvisejícími
nespadají do příjmů 20 %, ale do základních příjmů 10 %.

-2Úprava v Příloze č. 9
Jedná se o zapracování aktuálního stavu.
Současně jsou novelizovány i příslušné odkazy na novou legislativu.
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID-19, doporučuje Ministerstva vnitra jednotlivým obecním samosprávám, že většinu
rozhodnutí může namísto Zastupitelstva MČ přijímat buď Rada MČ, nebo starosta MČ.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice
nesouhlasí
s předloženou úpravou Statutu města Brna v části IV. – Hospodaření města a městských
částí, a to článku 75 odst. 4 písm. j) – Hospodaření s městským majetkem
požaduje
po Zastupitelstvu města Brna nahradit výše uvedený článek platného Statutu města Brna
novým textem písm. j) ve znění – „Pokud město Brno nabude stavbu na pozemku
svěřeném městské části a stavba se stane součástí pozemku, rozhodne
Zastupitelstvo města Brna o odnětí takového pozemku městské části, které byl
svěřen, bez návrhu městské části“
souhlasí
s předloženým návrhem 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, která je přílohou č. 7 zápisu, kromě výše
uvedeného
ukládá
tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko na Organizační odbor MMB.

Příloha: Kopie dopisu Organizačního odboru MMB ze dne 17.02.2020 včetně příloh

