Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 12.4.2012 v zasedacím sále ÚMČ BrnoBosonohy
Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek,
Jiří Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava Kilianová, Martin Černý, Vilém Meloun,
Mgr. Petr Juráček od 18:40
Nepřítomni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas, Marcela Melounová, Mgr. Juráček do18:40
Omluveni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas, Marcela Melounová
Navržený program jednání :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Slib nového zastupitele
Technické náležitosti
Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva
Odsouhlasení změn odměn za výkon člena zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 8/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
Projekty - investiční záměry pro schválení konečné verze rozpočtu
Žádost občanského sdružení Klub stomiků o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno- Bosonohy na rok
2012
Schválení výběrového řízení na letní čištění 2012 - 2014
Záměr nákupu nemovitosti pro MČ Brno - Bosonohy
Záměr pokračování v projektu „Komunál“
Prodej pozemků v k.ú. Bosonohy
Různé
 Koncept Bosonožského zpravodaje
 Skalní masiv Práčata

Úvodem starosta přivítal všechna přítomné a poděkoval občanům za jejich účast.
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:10 hodin konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a omluvil nepřítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomných nadpoloviční počet členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Na začátku jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří
Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian,
Květoslava Kilianová, Martin Černý, Vilém Meloun)
ad1)
Slib nového zastupitele
Starosta přivítal nového zastupitele pana Martina Černého, který se stal zastupitelem po panu Miroslavu
Čoupkovi k datu 1. 3. 2012. Osvědčení bylo předáno před jednáním ZMČ a nyní požádal starosta pana Černého
o složení slibu člena zastupitelstva městské části Statutárního města Brna. Následně mu poděkoval a popřál
hodně úspěchů v nové činnosti.
ad2)
Technické náležitosti
Dalším bodem jednání jsou technické náležitosti, starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 1/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu. Na základě tohoto byli navrženi dva
ověřovatelé – Vilém Meloun, Jiří Výplach
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 2/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Vilém Meloun; Jiří Výplach
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta se otázal zastupitelů, zda mají připomínky k zápisu z minulého ZMČ.
Následně vyzval starosta všechny zastupitele k vyjádření, zda nemají další návrh k jednání a k navrženému
programu dnešního zastupitelstva.
Vzhledem k přítomnosti zástupce advokátní kanceláře Němcová ( Mgr Stojkovičová) k bodu „Jednací řád
zastupitelstva“ navrhuje starosta přesun tohoto bodu hned za bod „Technické náležitosti“.
Usn. 3/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje změnu pořadí projednávání mezi bodem 3 a 4.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Vypuštění bodu 5 – odměny schváleny na minulém ZMČ, nové změny nejsou.
Návrh na zařazení nového bodu - Pojmenování prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 4/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje vypuštění bodu „Odměny“ a doplnění navrženého programu
o bod „Pojmenování prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami“
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh doplněného kompletního programu přednesl starosta a navrhl takto doplněný program schválit.
Upravený doplněný program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Slib nového zastupitele
Technické náležitosti
Jednací řád zastupitelstva
Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 8/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
Projekty - investiční záměry pro schválení konečné verze rozpočtu
Žádost občanského sdružení Klub stomiků o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno – Bosonohy na rok
2012
Schválení výběrového řízení na letní čištění 2012 - 2014
Záměr nákupu nemovitosti pro MČ Brno - Bosonohy
Záměr pokračování v projektu „Komunál“
Prodej pozemků v k.ú. Bosonohy
Pojmenování prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami
Různé
 Koncept Bosonožského zpravodaje
 Skalní masiv Práčata

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 5/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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ad3) Jednací řád zastupitelstva
V průběhu roku 2011 a počátkem tohoto roku byla na ZMČ opakovaně vedena diskuze o sporných bodech
stávajícího jednacího řádu. Byla požadována změna a úprava tohoto řádu. Tajemník UMČ Brno Bosonohy
připravil návrh nového jednacího řádu, který předložil na jednání ZMČ v březnu včetně srovnávacího protokolu
změn mezi původním a novým řádem.
Na základě tohoto byl stanoven termín 30. 3. 2012 k připomínkování nového jednacího řádu ze strany členů
zastupitelstva. V termínu do 30. 3. 2012 byly uplatněny připomínky pouze ze strany jednoho zastupitele. Do
jednacího řádu byly zapracovány došlé připomínky. Závěrečné projednání proběhlo se zástupci AK Němcová ve
středu 4. 4. 2012 s tím, že konečný návrh obdržíme k distribuci do konce týdne pro jednání tohoto zastupitelstva.
Po jeho obdržení byl tento návrh obratem odeslán. Zástupce advokátní kanceláře obdržel slovo po úvodu a poté,
co tajemník ÚMČ seznámil přítomné zastupitele s připomínkami pro objasnění některých bodů nového
jednacího řádu.
V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil zastupitel Mgr. Petr Juráček, jednání bylo dále přítomno 12 členů
zastupitelstva.
Mgr. Stojkovičová seznámila přítomné s drobnými legislativními úpravami, následně byly veškeré body, kde
došlo k posledním úpravám, přečteny. Úpravy byly pouze formální, jednací řád je v souladu se zákony.
Byly vzneseny otázky, na které odpovídala Mgr. Stojkovičová nebo tajemník ÚMČ. V rámci diskuze vystoupil
arch. Čoupek, pan Cihlář, RNDr. Jiaxis, Ing. Korbička a Mgr. Koudelková. Problematický bod – střet zájmu –
v jednacím řádě je dle zákona, výklady a různé judikáty se v tomto někdy liší. Tajemník upozornil na předané
materiály k této problematice na minulém ZMČ a sdělil, že nadále bude sledovat tuto problematiku. V jednacím
řádu jsou citace obou zákonů týkajících se této problematiky, případné nové judikatury budou předkládány.
Debatu uzavřel starosta a vzhledem k tomu, že nebyla žádná další připomínka, navrhl hlasování.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn.6 /VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje nový jednací řád zastupitelstva.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Juráček)
Usnesení bylo schváleno.
ad4) Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Úvodem předal starosta slovo zástupcům výborů a komisí.
Za finanční výbor podala informace k zápisu tajemnice FV pí. Dočekalová, předseda je omluven.
Sdělila nutnost jmenování nového auditora vzhledem k ukončení smlouvy.
Starosta otevřel rozpravu k internímu auditu. V diskuzi vystoupil pan Cihlář, tajemník, starosta, pí.
Dočekalová. Na základě rozpravy formuloval starosta usnesení.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 7/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje uzavřít smlouvu na činnost interního auditora.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
K bodu zápisu z finančního výboru
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 8/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje zpracovat finančním výborem poptávku pro vyžádání
nabídek na správu finančních prostředků MČ Brno Bosonohy. Tato poptávka bude zaslána na bankovní
ústavy. Tento návrh předloží finanční výbor na další jednání ZMČ.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru přešel následně starosta k projednání jednotlivých bodů
těchto zápisů.
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K jednotlivým usnesením KV podal odpověď starosta RNDr. Jiaxis:
Zastupitel Černý navrhuje provést kontrolu garáží a techniky, v diskuzi bylo následně upřesněno a
formulováno usnesení
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise
Usn.9/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje KV provést kontrolu stavu techniky a garáží prostřednictvím
komise ve složení pan Jiří Výplach a pan Vilém Meloun a výsledek kontroly předložit na jednání příštího
zastupitelstva.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 3 - Koudelková, Špačková, Jiaxis
Usnesení bylo schváleno.
Starosta přečetl zprávu k problematice budování kanalizace, zároveň i odpověď na interpelaci z minulého
ZMČ.
Komise dopravy a ŽP – zápis byl předložen, další informace k zápisu podala pí. Špačková (informace o
zeleni). Pí. Kilianová – doplnění – kompenzace zeleně. Bylo sděleno, že v rámci ul. Pražské není možné.
Komise RUM – předseda Ing. arch. Čoupek CSc.
Informace z jednání: mezi ZMČ nezasedala, v dalších bodech budou předmětem jednání.
Komise kultura, školství -– nezasedala , informace podal p. Výplach.
Problematika financování posezení u cimbálu – je součástí hodů a není v rozpočtu, zástupce komise sdělil,
že akce není součástí hodů, je nutné řešit v kulturní komisi.
Statut Bosonožského zpravodaje – předložen na ZMČ, starosta požaduje zaslat připomínky na redakční
radu.
Připomínka pí. Dočekalové ke statutu – ne platba na pokladně.
Dotazy z řad nečlenů zastupitelstva:
Občanka – otázka samostatnosti obce, odpověděl místostarosta – analýza se provádí, starosta doplnil, že
projektová manažerka prováděla závěrečnou práci v rámci studia. Ing. Kilian upozornil na řešenou
problematiku již v 90 letech, tehdy vyšlo výhodnější být pod Brnem. Stejný názor má i Mgr. Koudelková.
Pan Horák – otázka přenosu ZMČ přes internet, zvážit možnost pronájmu zařízení na zkoušku. V diskuzi
bylo provedeno krátké hodnocení pro a proti a cenová náročnost investičních nákladů. Závěrem bylo
zhodnoceno jako dobrá připomínka, která bude sledována dále jak v radě, tak v zastupitelstvu.
Tajemník:- informace o novém složení povodňové komise–(složení bylo předloženo písemně).
ad5) Rozpočtové opatření č.8/2012 v rozpočtu MČ Brno – Bosonohy na rok 2012
Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3, pís. b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění - použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu – zapojení financování.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012 zvyšuje o
financování projektů schválených v minulém ZMČ o Kč 340 000,--. Pí. Dočekalová zodpověděla dotaz pana
Juráčka související s odpisy školy.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 10/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 v rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +Kč 340 000,-- na straně výdajů a zvýšení financování v položce
8115.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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ad6) Projekty – investiční záměry pro schválení konečné verze rozpočtu
Tento bod uvedl starosta s tím, že podklady byly zaslány předem. Starosta navrhl projednat jako celek. Skladba
projektů je výsledkem dlouhodobé činnosti, starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Mgr. Juráček – výsledek jednání v zastupitelstvu Troubsko ohledně hřbitova.
Dotaz p. Cihláře, zda existuje projekt na úpravu hřbitova. Odpověď ano, bylo na ZMČ v listopadu. Tajemník
doplnil, že bylo i předmětem vyúčtování za minulý rok (poměrná část).
Ing. Korbička – způsob schvalování – dotaz, zda bude probíhat jako celek nebo samostatně; má problémy
s některými body, proto doporučuje hlasovat separátně.
Arch. Čoupek – nemá problém s hlasováním společným. Podal informace o doplnění oplocení hřiště a
k projektům, které nejsou předmětem rozpočtu obce.
Mgr. Koudelková – doporučuje hlasovat samostatně bod po bodu, má problémy s některými body. Otázka
Leskava – je možné stihnout zajištění výkupu a dosáhnout na dotace, termín se blíží. Je to velmi krátká doba.
Arch. Čoupek sdělil, že se bude dělat vše pro zajištění, pokud by nevyšlo letos, bude zařazeno příští rok.
RNDr. Jiaxis - názor, že by se mělo schvalovat jako celý blok.
Arch. Čoupek znovu objasnil rozdíl mezi investicí investora, obce a občanů.
Ing. Korbička sdělil, že v některých případech by mohlo dojít k lepšímu využití prostředků pro občany.
P. Cihlář –doporučuje hlasovat samostatně, jinak se nedojde k řešení, neboť se nic neschválí, doporučuje
hlasovat.
Ing. Kilian – doporučuje projednat prodej u pozemků a pak předložit ke schválení do ZMČ.
Ing. Korbička – otázka prodeje dle cenové mapy. Doplnil tajemník, že se vyžádala doporučená cena na cenovém
odd. MO MMB.
Starosta dal hlasovat o způsobu schvalování.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn.11/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje proces schvalování bod po bodu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Meloun a Jiaxis)
Usnesení bylo schváleno.
Projekt komunikace Hrazdírova - inženýrské sítě + povrch
900 000 Kč
Ing. Korbička vznesl pochybnost k problematice nájezdu z cizího pozemku a s tím spojeného věcného břemene.
Ing. Cihlář mladší objasnil smlouvu o právu stavby, která byla vytvořena již před 2 roky. Nebyl doporučen
odkup, ale směna. Směna byla provedena, nový pozemek je svěřen do správy MČ. Stavba nebude na jiném
pozemku.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn.12/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení projektu komunikace Hrazdírova ve výši 900000,Kč do rozpočtu na rok 2012.
Pro: 10
Proti: 1 (Korbička)
Zdržel se: 1 (Kilian)
Usnesení bylo schváleno.
Projekt Leskava - nákup pozemků

500 000 Kč

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 13/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení projektu „Projekt Leskava- nákup pozemků“ ve
výši 500000,- Kč do rozpočtu na rok 2012.
Pro: 8
Proti: 2 (Výplach, Koudelková)
Zdržel se:2 (Korbička, Kilian)
Usnesení bylo schváleno.
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Projekt trasa pro pěší
60 000,- Kč
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. /VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení projektu „Projekt trasa pro pěší“ ve výši 60000,- Kč
do rozpočtu na rok 2012.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se: 5 (Výplach, Špačková, Korbička, Meloun, Kilianová)
Usnesení nebylo schváleno.
Projekt Malý komunál – stavební povolení

200 000,- Kč

Korbička navrhuje momentálně pozastavit.
Návrh usnesení Ing. Korbičky:
Usn. 14/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje vypuštění položky projektu „Malý komunál“.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Jiaxis a Špačková)
Usnesení bylo schváleno.
Hřbitov Troubsko – realizace

100000,- Kč

Usn. 15/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení projektu „Projekt hřbitov Troubsko“ ve výši
100000,- Kč do rozpočtu na rok 2012.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Dětské hřište – oplocení hřiště za vodojemem 50000,- Kč
Usn. 16/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení projektu „Projekt Dětské hřiště – oplocení hřiště
za vodojemem“ ve výši 50000,- Kč do rozpočtu na rok 2012.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta poděkoval za úspěšný postup schvalování a požádal tajemníka o přečtení všech usnesení k tomuto bodu.
ad7) Žádost občanského sdružení Klub stomiků o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno – Bosonohy na
rok 2012
Informace podala pí. Dočekalová, které udělil slovo starosta. Občanské sdružení Klub stomiků ILCO požádalo
Městskou část Brno-Bosonohy o poskytnutí finanční pomoci na pomoc spoluobčanům po operaci střev a
močového měchýře, kde byla provedena pro závažnost onemocnění stomie. Klub pracuje od roku 1992 a snaží
se postiženým občanům pomoci zvládat problémy, které vlivem onemocnění nastaly. Prostředky získává
sdružení velmi nesnadně pouze z členských příspěvků a dotací.
ZMČ Brno-Bosonohy může schválit výjimku ze směrnice a schválit příspěvek i dle žádosti podané v rozporu se
směrnicí.
V případě schválení příspěvku je třeba provést rozpočtové opatření, protože v rozpočtu MČ nejsou vyčleněny
potřebné finanční prostředky. Proto je připraveno rozpočtové opatření č. 9/2012.
V průběhu jednání (21:15) odešel Mgr. Juráček, jednání bylo dále přítomno 11 členů zastupitelstva.
Ve 21:16 se vzdálil starosta, jednání bylo dále přítomno 10 členů zastupitelstva. Řízení jednání se ujal
místostarosta Ing. Korbička.
Ing. Kilian doporučuje, aby požádali o příspěvek v místě působnosti. Pan Cihlář – mělo by se vědět, na co
budou prostředky využity.
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Návrh usnesení Ing. Korbičky:
Usn. /VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 občanskému sdružení Klub stomiků ILCO ve výši Kč 5000,-.
Pro: 5
Proti: 1 (Cihlář)
Zdržel se: 4 (Výplach, Korbička, Špačková, Černý)
Usnesení nebylo schváleno.
ad8) Schválení výběrového řízení na letní čištění 2012 – 2014
Místostarosta rekapituloval podklady z minulého ZMČ.
Podmínky výběrového řízení byly schváleny na 14 zasedání ZMČ. Návrhy na obesílání dalších firem od
zastupitelů měly být zaslány na ÚMČ do 12. 3. 2012. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nebyly, bylo
osloveno 8 firem, které v této oblasti v posledních letech zde a v okolí pracují. Z těchto obeslaných 8 firem se
jedna omluvila a nabídky byly předloženy pouze třemi firmami: ASA s.r.o., SITA CZ a.s. a Miroslav Meloun.
Ostatní se neomluvili a nabídku nepředložili. Termín předložení nabídek byl do 30.3.2012 do 12 hod.. Komise
pro otevírání obálek se sešla 30.3. ve 12,30 hod a provedla zápis z otevírání. Následně se sešla hned v pondělí
2.4. 2012 komise pro posuzování navržená minulým ZMČ– zápis je přílohou. Na základě posouzení
předložených jednotkových cen za úkony čištění, které jsou podkladem pro fakturaci, byla navržena ke schválení
na ZMČ firma Miroslav Meloun.
Do jednací místnosti se vrátil starosta, jednání bylo dále přítomno 11 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení Ing. Korbičky:
Usn. 17/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje nabídku na provádění letního čištění na období 2012 – 2014
předloženou firmou Miroslav Meloun a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Řízení jednání převzal od místostarosty Ing. Korbičky starosta RNDr. Jiaxis.
ad9) Záměr nákupu nemovitosti pro MČ Brno – Bosonohy
Na základě zjištěné nabídky odprodeje bývalé samoobsluhy na ulici Vzhledná, po zjištění stavu prohlídkou
objektu a obdržení prvních informací z Magistrátu města (majetkový odbor, náměstek pro rozvoj, investiční
odbor, náměstek pro investice) o možnostech spolufinancování vám s doporučením Rady chceme představit
první kroky k možnému zahájení odkupu objektu.
Objekt je na strategickém místě ve středu obce. Dle územního plánu nabízí různé možnosti
využití, což do budoucna bude předmětem otevřené diskuse o konečném využití a podobě budovy.
Po dohodě při jednání se rozhodlo, že napřed se projednají oba po sobě jdoucí body (bod nákup nemovitosti a
Komunál) s tím, že po informacích k oběma bodům budou navržena usnesení.
Ing. Korbička informoval o jednáních, cenové relaci a o možnostech využití a dalších možných postupech při
vyjednávání.
Tuto část doplnil arch. Čoupek o informace z dalších jednání (náměstek primátora).
Doplnil starosta o problematiku pozemků pod objektem (Sportovní kluby).
Na dotazy zastupitelů odpověděli postupně starosta, místostarosta a arch. Čoupek.
ad10) Záměr pokračování v projektu „Komunál“
Bod uvedl místostarosta. Vzhledem k dlouhodobějším snahám vytvořit vhodné zázemí pro infrastrukturu
základních služeb se začínáme znovu zabývat možnostmi realizace projektu „Komunál“. Místostarosta navázal
na předchozí bod týkající se záměru nákupu nemovitosti a na informace získané z jednání na majetkovém
odboru a ze schůzky s náměstkem primátora pro rozvoj. Vzhledem k problematice těchto bodů doporučil
prozatím nešířit tyto informace z důvodu dalších vyjednávání.
Dále informoval o zájemci pro případ budování infrastruktury v rámci komunálních služeb.
Do diskuze se zapojili i občané přítomní na jednání zastupitelstva.
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Blíže o nabídkách a možnostech ještě informoval arch. Čoupek a doplnil, že tyto záměry byly i součásti
volebního programu.
Návrhy usnesení k oběma projednaným bodům byly následně zformulovány.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 18/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje záměr nákupu nemovitosti bývalé samoobsluhy na ulici
Vzhledná.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 19/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí záměr výstavby občanské vybavenosti v areálu
bývalého komunálu a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním v této věci.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kilianová)
Usnesení bylo schváleno.
ad11) Prodej pozemků v k.ú. Bosonohy
Tento bod uvedl tajemník ÚMČ.
Obdrželi jsme dopis Majetkového odboru, který řeší podání Mgr. Vladimíra Navrátila týkající se prodeje
pozemků p.č. 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3 a 2615, vše v k.ú. Bosonohy.
Varianta přímého prodeje na 12/VI zasedání ZMČ dne 15. 12. 2011 byla zamítnuta. Na základě vyjádření
Odboru územního plánování a rozvoje MMB je třeba ještě stanovisko MČ k případnému prodeji shora
uvedených pozemků formou nabídkového řízení.
Z diskuze: pí. Špačková – vysoká cena, okruh problémů s výkupy pozemků. Leskava. Je přesvědčena, že by se
měly tyto pozemky ponechat třeba na směnu a prodej není v zájmu občanů.
Stejný názor sdělil pan Cihlář a doplnil, že by se nejednalo o cenu tržní. Arch. Čoupek – doporučil využít
k potřebným směnám.
Občan Horák – sdělil, že je to jednoznačné.
V průběhu jednání odešel pan Vilém Meloun, jednání bylo dále přítomno 10 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 20/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s variantou prodeje pozemků p.č. 2613, 2614/1, 2614/2,
2614/3 a 2645 v k.ú. Bosonohy formou nabídkového řízení.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
ad12) Pojmenování prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami
Do zasedací místnosti se vrátil pan Vilém Meloun, jednání bylo dále přítomno 11 členů zastupitelstva.
V březnu t.r. proběhlo s místostarostou MČ Kohoutovice jednání k předkládanému materiálu. Komunikace
vede z Kohoutovic až do oblasti k.ú. Bosonohy. Zde zasahuje pouze malou částí v oblasti ulice Chironova.
Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci zasahující dvě městské části, je nutný souhlas obou zastupitelstev
v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 13 a 14 Zásad tvorby uličního názvosloví v městě Brně ze dne 2. 5. 2001.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 21/VI/15 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s pojmenováním prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami
názvem Nad Pisárkami.
Pro:11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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