Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 28. 6. 2012 v zasedacím sále ÚMČ BrnoBosonohy
Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Ivan Nečas, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt
Čoupek, Jiří Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava Kilianová, Marcela Melounová,
Martin Černý od 18:30
Nepřítomni: Vilém Meloun, Miroslav Sojka, Mgr. Petr Juráček Martin Černý do 18:30
Omluveni : Vilém Meloun, Miroslav Sojka, Mgr. Petr Juráček, Martin Černý do 18:30
V úvodu vystoupil mimo program předseda FK SK Bosonohy Zdeněk Chylík, který přednesl radostnou zprávu,
že A mužstvo zvítězilo v I. A třídě a postoupilo do nejvyšší krajské fotbalové soutěže. V této souvislosti
poděkoval zastupitelům za dosavadní pomoc obce, konstatoval, že fotbalový klub je vděčný za každou korunu
a distancoval se od článku uveřejněném v deníku Rovnost dne 19. června, kde mu redaktor, aniž by s ním
hovořil, vložil do úst větu, ve které konstatuje, že obec na fotbal „skoro nic nedává“.
Navržený program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Technické náležitosti
Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Projekt „KOMUNÁL“ a budova bývalé samoobsluhy
Stanovisko k návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Bosonohy - p.č. 473/1
Rozpočtové opatření č. 14/2012
Revokace usnesení zastupitelstva č. 16/IV/12 a 20/VI/15 k prodeji pozemků dle požadavku
majetkového odboru MMB
Stanovisko k návrhu směny pozemků v k.ú. Bosonohy p.č. 2228/1 a 2228/5
Rozpočtové opatření č. 15/2012
Revokace usnesení zastupitelstva ke směně části pozemku p.č. 3666
Stanovisko k návrhu směny pozemků v k.ú. Bosonohy p.č. 2341/45 a p.č. 1545
Rozpočtové opatření č. 16/2012
Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ
Zpráva výborů a komisí
Různé
a) Zařazení bosonožských dětí do seznamu přijímacího řízení v Novém Lískovci

Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis oficiálně zahájil zasedání v 18:10 hodin konstatováním, že zastupitelstvo bylo
řádně svoláno, omluvil nepřítomné zastupitele a sdělil, že je nadpoloviční počet členů zastupitelstva na zasedání,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Na začátku jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Ivan
Nečas, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel
Kilian, Květoslava Kilianová, Marcela Melounová)
Starosta následně přešel k programu jednání.
ad1)

Technické náležitosti

Starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 1/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu. Na základě toho byli navrženi dva
ověřovatelé – paní Květa Kilianová, Mgr. Helena Koudelková
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 2/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – paní Květa Kilianová, Mgr. Helena
Koudelková
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta se otázal zastupitelů, zda mají připomínky k zápisu z minulého ZMČ. K minulému zápisu nebyly
podány žádné připomínky.
Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na změnu programu:
Jiří Výplach - návrh vypuštění bodu č. 9 Revokace usnesení zastupitelstva ke směně části pozemku p.č. 3666
Jiří Cihlář – stejný názor k bodu 9, nepovažuje zdůvodnění pí. Špačkové za dostatečné
Mgr. Koudelková – navrhuje vypuštění bodu č. 9
Tajemník informoval o zařazení nového bodu –informace ke stavu projektu kanalizace přednese za BVK a.s. její
zástupce Ing. Miroslav Martínek.
Návrh usnesení pana Jiřího Výplacha :
Usn. /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje vypuštění bodu č. 9 z navrženého programu jednání:
Revokace usnesení zastupitelstva ke směně části pozemku p.č. 3666.
Pro: 7
Proti: 2 (Špačková, Jiaxis)
Zdržel se: 2 (Korbička, Čoupek)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 3/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod:
Informace zástupce BVK a.s. k problematice budování nové kanalizace – hned jako bod č. 2.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 4/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje projednání bodu 14 a) (Zařazení bosonožských dětí do
seznamu přijímacího řízení v Novém Lískovci) jako samostatný bod 3 a změnu - výměnu pořadí
projednávaných bodů 4 a 5.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
V 18:30 se dostavil na jednání ZMČ pan Martin Černý, jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (RNDr.
Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Ivan Nečas, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří
Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava Kilianová, Marcela Melounová, Martin
Černý)
Místostarosta předložil návrh na zařazení do bodu Různé - VŘ na regeneraci nájemního domu.
Návrh usnesení Ing. Korbičky:
Usn. 5/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu v bodu Různé:
VŘ na regeneraci nájemního domu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1(Černý)
Usnesení bylo schváleno.
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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)
14)
15)
16)

Technické náležitosti
Informace zástupce BVK a.s. k problematice budování nové kanalizace
Zařazení bosonožských dětí do seznamu přijímacího řízení v Novém Lískovci
Projekt „KOMUNÁL“ a budova bývalé samoobsluhy
Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Stanovisko k návrhu prodeje části pozemku v k.ú. Bosonohy - p.č. 473/1
Rozpočtové opatření č. 14/2012
Revokace usnesení zastupitelstva č. 16/IV/12 a 20/VI/15 k prodeji pozemků dle požadavku
majetkového odboru MMB
Stanovisko k návrhu směny pozemků v k.ú. Bosonohy p.č. 2228/1 a 2228/5
Rozpočtové opatření č. 15/2012
Revokace usnesení zastupitelstva ke směně části pozemku p.č. 3666
Stanovisko k návrhu směny pozemků v k.ú. Bosonohy p.č. 2341/45 a p.č. 1545
Rozpočtové opatření č. 16/2012
Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ
Zpráva výborů a komisí
Různé
a) VŘ na regeneraci nájemního domu

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 6/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
ad2)

Informace zástupce BVK a.s. k problematice budování nové kanalizace

Zástupce BVK a.s. podal kompletní informaci o stavu projektu kanalizace pro MČ Bosonohy. Zaměřil se na
období od minulého léta, kdy projekt pro územní řízení byl ve fázi projednávání pozemků se značným počtem
nesouhlasných stanovisek nebo ve fázi příprav smluvních vztahů (směna, prodej, smlouva o smlouvě budoucí).
Z celkového počtu cca. 48 problémových oblastí se podařilo k dnešnímu dni vyřešit mnoho a problémy jsou asi
ještě v 10 případech, které se nadále řeší. Informace byly podány v časovém souladu tak, jak bylo postupně vše
projednáváno. Poslední jednání za přítomnosti zástupců MČ Brno – Bosonohy bylo na investičním odboru ve
středu před jednáním ZMČ.
III. a IV. etapa má schválený záměr stavby,kde je vše mimo V. etapy. Projekt zahrnuje splaškovou kanalizaci,
výměnu špatné dešťové kanalizace, výměnu vadného vodovodního potrubí, zapravení chodníků a sjezdů včetně
povrchu vozovek. Celkem v hodnotě cca. 0,5 mld. Kč.
Problematické vlastnické vztahy u pozemků vznikají v důsledku historicky různých vlastnických práv, ta se
projednala v objemu cca .250 případů.
Posledních 10 problematických majetkových vztahů neovlivní stavbu, pokud se případně některé části stavby
vypustí.
Značným problémem byla skutečnost, že do května nebyly v rozpočtu města prostředky na realizaci těchto
výkupů a na dokončení projektu. Je ale nutné zahájit co nejdříve územní řízení. Proto je nutné shánět finance na
projekt a jednat s radnicí. Pokud by byly peníze, tak by se do konce roku provedla aktualizace projektu a
následně územní řízení.
Zatím se jedná stále o přípravu, aby byla stavba realizovatelná. Pokud s vlastníky některých pozemků nedojde k
dohodě, nebude v této části kanalizace.
Následně proběhla diskuze, ve které vystoupili zastupitelé a další účastníci zasedání.
ad3)

Zařazení bosonožských dětí do seznamu přijímacího řízení v Novém Lískovci

V rámci tohoto bodu seznámil starosta zastupitelstvo s jednáním, které vedl s MČ Nový Lískovec. Výsledkem
tohoto projednání je příslib přijetí nepřijatých dětí z MŠ v Bosonohách, je ale nutná finanční spoluúčast na
vybavení MŠ v Novém Lískovci. Předpokládá se náklad cca. 10 tis. Kč na dítě.
Diskuze: Ing. arch Čoupek – na jak dlouho tato částka blokuje místo.
Starosta – prostředky jsou vázány na vybavení, jinak na dobré slovo. Skutečná výše bude známa dle počtu dětí.
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Předpoklad umístění dětí od 1. 1. 2013.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 7/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s finanční výpomocí na vybavení MŠ v Novém Lískovci ve
výši 10 tis. Kč na každé přijaté dítě do MŠ v Novém Lískovci, které nebylo přijato do MŠ v Bosonohách.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.

ad4)

Projekt „KOMUNÁL“ a budova bývalé samoobsluhy

Toto téma bylo vloženo z důvodu, že na předcházejících jednáních zastupitelstva byla tato problematika
předmětem jednání a je nutné nadále informovat zastupitele o vývoji. V podkladových materiálech byly uvedeny
základní informace. Další informace z tohoto týdne jsou po jednání se zástupci developera.
Starosta předal slovo Ing. arch. Čoupkovi.
Ten informoval o jednání, seznámil přítomné s požadavky developera, různými variantami řešení (nájem, prodej
apod.). Po 2 hodinovém jednání se zástupci Billa bude do 14 dnů zpracována konkretizace pro další jednání
včetně projednání s MMB.
Důležité jsou představy, co se v dané lokalitě bude realizovat, které služby se mají zajistit.
Z dalších jednání bude nový výstup na další zastupitelstvo - hlavně představy, co by tam mělo být ( lékaři,
služby, bankomat, knihovna a další).
Následně doplnil Ing. Korbička další podrobnosti.
Bližší podmínky k jednání se společnostmi Tesco a s Billa budou předmětem jednání komise RUM, v případě
nutnosti bude svoláno mimořádné jednání ZMČ.
Starosta znovu zdůraznil, že tyto informace jsou pro zastupitele a pro jejich plnou informovanost.
Následně starosta ukončil problematiku „Komunálu“ a pro komplexnost navázal další částí tohoto bodu,
problematikou odkupu samoobsluhy.
Majitelka nemovitosti nechce nic slyšet o snížení ceny. Částka je však vysoká proto, že pozemek pod touto
budovou vlastní sportovní kluby. V současné době v tomto bodě nic nového, bude znovu jednáno se zástupci jak
sportovních klubů, tak s majitelem nemovitosti.
Diskuze: Kilianová – zda byly ohlasy od obyvatel Bosonoh.
Starosta – nebyly.
ad5)

Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

1) Interpelace Mgr. Koudelková vůči místostarostovi - na minulém ZMČ, kde místostarosta nebyl
přítomen:
Jsou již konkrétní výsledky Vašeho jednání s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
paní Miroslavou Němcovou?
Jedná se mi zejména o bosonožskou kanalizaci.
2) Interpelace Mgr Koudelková vůči starostovi:
V návaznosti na moji březnovou interpelaci ve věci "kanalizace" a s odvoláním na proklamaci starosty o
připravenosti projektu a vyjednávání o výkupu pozemků v souvislosti s možností evropské dotace (viz např.
Deník Rovnost 28. 3. 2012) se ptám:
1. zda jsou pozemky již vykoupeny,
2. případně, které pozemky vykoupeny nejsou,
3. případně "kde to vázne".
Značná část odpovědi na tyto interpelace byla v informaci zástupce BVK a.s. Ing. Martínka.
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Místostarosta a starosta odpověděli na interpelace Mgr. Koudelkové.
1. Místostarosta sdělil, že v rámci přípravy na jednání využil všechny možnosti, jedna z nich byla i možnost
jednání s Miroslavou Němcovou. Od první návštěvy, která trvala cca. 30 minut, další jednání nebyla, konkrétní
výsledky jednání místostarosty Jana Korbičky s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Miroslavou Němcovou ve věci výstavby bosonožské kanalizace nejsou.
2. V souvislosti s možností evropské dotace na výstavbu kanalizace starosta konstatoval, že na výkupu pozemků
se pracuje, zbývá vykoupit již jen několik, problém je ve finančních prostředcích, konkrétní jména těch, kteří
výkup blokují, odmítl sdělit, jak již bylo zmíněno v rámci diskuze k bodu 2 - vystoupení Ing. Martinka.
V diskuzi sdělil ing. arch. Čoupek, že v případě nutnosti by doporučil částku na zpracování projektu uvolnit
z prostředků MČ Brno -Bosonohy.
Následně využila možnost podání dotazu paní Květoslava Kilianová – k usnesení Rady a 38. výzvě operačního
fondu ŽP.
Usn. 8/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se zařazením dotazu paní Kiliánové k 38 výzvě oper.
programu SFŽP
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Paní Kilianová přednesla informace z této výzvy a optala se, zda se nedalo něco z tohoto programu využít.
Starosta sdělil, že to vnímá jako velice důležité, ale pro to, abychom mohli vstoupit do této výzvy, musí být
předem zpracovaný projekt a v rozpočtu musí být zapracované finance na přípravu projektu.
Paní Kilianová využila přítomnosti člena zastupitelstva Nový Lískovec na tomto jednání a vznesla na dotaz
k úspěšným projektům této městské části. Ten potvrdil vysokou úspěšnost, zároveň zdůraznil, že projekty byly
předem připraveny.
Dotazy z řad nečlenů zastupitelstva:
Pan Mareček dotaz na Špačkovou – proč byl znovu dán bod č. 9 na jednání
Starosta – je řešeno v samostatném bodu jednání.

ad6)

Stanovisko k návrhu prodeje části pozemku v k. ú. Bosonohy - p. č. 473/1

V únoru t. r. podal Dr. Minol žádost na majetkový odbor MMB – návrh na dispozici s majetkem města Brna..
Jedná se o koupi části pozemku p. č. 473/1 v k. ú. Bosonohy, který je v majetku Statutárního města Brna. Návrh
využití pozemku – vjezd do garáže a rozšíření zázemí domu. Bližší popis zdůvodnění je v návrhu na dispozici s
majetkem.
Dle vyjádření OÚPR a OTS MMB není námitek k prodeji. Dle Statutu je třeba vydání stanoviska MČ Bosonohy.
Součástí přílohy je i grafické znázornění.
Úvodem dostal slovo Dr. Minol, který seznámil zastupitele s důvody prodeje.
Paní Moláčková upozornila na problém zachování veřejného prostranství.
Arch. Čoupek – upozornil, že cesta vede po soukromém pozemku.
Mgr. Koudelková – pan Minol nestaví, proto navrhuje k prodeji.
Paní Špačková – názor takový, že se pozemek zúží, není místo pro obousměrnou komunikaci, nemůžeme
zablokovat něco do budoucnosti. Bude hlasovat proti.
Ing. Kilian – je přesvědčen, že to zájmy obce nepostihne.
Pan Černý – je naopak pro, byl se na místo podívat, má to logiku ve vyústění pozemku.
Ing. Korbička – doporučuje odložit na další jednání.
Návrh Ing. Korbičky
Usn. /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s odložením bodu 6 na další jednání ZMČ.
Pro: 4 (Čoupek, Špačková, Jiaxis, Korbička)
Proti: 8
Zdržel se:0
Usnesení nebylo schváleno.
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 9 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města formou prodeje
části p. č. 473/1 ve vlastnictví Statutárního města Brna v k.ú. Bosonohy v rozsahu dle zákresu
cca 27,30 m2.
Pro: 8
Proti: 3 (Čoupek, Špačková, Cihlář)
Zdržel se: 1 (Korbička)
Usnesení bylo schváleno.
ad7)

Rozpočtové opatření č. 14/2012

Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3, pís. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění – přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 10 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012 v rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +-Kč 20 000,-- na straně výdajů.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
ad8)

Revokace usnesení zastupitelstva č. 16/IV/12 a 20/VI/15 k prodeji pozemků dle
požadavku majetkového odboru MMB

Majetkový odbor MMB připravuje majetkovou dispozici s pozemky KN p. č. 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3,
2615 v k. ú. Bosonohy – žádost Mgr. Navrátila o prodej. Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Rebovka.
Usnesením z 12./VI ze zasedání dne 15. 12. 2011 ZMČ nesouhlasilo s prodejem pozemků č. 2614/1, 2614/2,
2614/3 a 2615. V usnesení nebyla zmíněna p. č. 2613 (v žádosti Mgr. Navrátila není totiž obsažena, dle MO
MMB ji má uvedenou na formuláři Návrhu na dispozici s majetkem SMB).
Dále dle usnesení z 15./VI zasedání ZMČ konaného dne 12. 4. 2011 nesouhlasilo ZMČ s variantou prodeje
pozemků nabídkovým řízením p. č. 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2645. Není zde uvedena p. č. 2615, chyba
přepisu - místo 1 je 4.
Po dohodě s MO MMB je nutné revokovat původní usnesení a schválit nové – doplněné o předmětný pozemek a
s opravou čísla.
MO MMB provedl místní šetření na předmětných pozemcích KN p. č 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2615 k. ú.
Bosonohy při ul. Rebovka a do připravovaných materiálů potřebuje zahrnout ještě pozemek KN p. č 2612/2 z
důvodu zaplocení a užívání pozemku. P. č. 2612/2 je volně propojena s pozemkem KN p. č. 2612/1 - zahradou
(ve spoluvlastnictví Ing. Kiliana a Ing. Mašatové) a p. č 2614/1 ve vlastnictví SMB. Mgr. Navrátil má smlouvu o
smlouvě budoucí o odkupu p. č. 2612/1.
Pozemek KN p. č 2612/2 je také svěřen MČ, není na něm uzavřena nájemní smlouva a MO MMB žádá v rámci
revokace usnesení zastupitelstva zahrnout do projednání nového usnesení i p. č 2612/2, tj. vyjádření k prodeji.
Návrh revokace usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 11/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy revokuje:
1)
Usn. 16/VI/12 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemků č. 2614/1, 2614/2, 2614/3 a
2615 v kat. území Bosonohy ve vlastnictví Statutárního města Brna dle předložené žádosti Mgr. Vladimíra
Navrátila MSc. a předloženého návrhu na dispozici s majetkem města.
2)
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: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
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Návrh nového usnesení RNDr. Jiaxise
Usn. 12 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s přímým prodejem pozemků p. č. 2612/2, 2613, 2614/1,
2614/2, 2614/3 a 2615 v k. ú. Bosonohy a nesouhlasí s variantou prodeje pozemků p. č. 2612/2, 2613,
2614/1, 2614/2, 2614/3 a 2615 v k. ú. Bosonohy formou nabídkového řízení
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.

ad9)

Stanovisko k návrhu směny pozemků v k.ú. Bosonohy p.č. 2228/1 a 2228/5

Pan Hrazdíra Zdeněk podal žádost na majetkový odbor MMB ke směně pozemků za účelem scelení vlastnictví.
Jedná se o směnu vlastní p. č. 2228/1 o výměře 183 m2 za parcelu č. 2228/5 ve vlastnictví Statutárního města
Brna o výměře 172 m2.
OÚPR MMB dal souhlasné stanovisko – viz příloha, stejně tak OTS MMB.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 13 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města formou směny
pozemku p. č. 2228/5 ve vlastnictví Statutárního města Brna v k. ú. Bosonohy o výměře 172 m2 za
pozemek p.č. 2228/1 o výměře 183 m2.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.

ad10)

Rozpočtové opatření č. 15/2012

Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3, pís. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění – přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 14 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 v rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +-Kč 350 000,-- na straně výdajů.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
ad11)

Revokace usnesení zastupitelstva ke směně části pozemku p. č. 3666

Předáno slovo pí. Špačkové. Okomentovala materiál předložený do jednání zastupitelstva.
Z diskuze :
Vyjádření stavebního úřadu – paní Moláčková a Ing. Hrubý. Bylo konstatováno, že stanoviska z minulého roku
jsou neměnná. Znovu byl vyložen rozdíl mezi stavbou nepovolenou a stavbou neoprávněnou, kterou řeší soud.
Ing. Hrubý potvrdil, že vzdálenost od privátních pozemků je 3,20 m, pokud je cesta rozorána, vytěsňuje se.
Arch. Čoupek – dotaz na paní Moláčkovou, jak se vypořádá s tím, když v ohlášení je uvedeno něco jiného než
v realizaci.
Pí. Moláčková - sdělila, že nebylo řešeno, složení stavebního úřadu bylo jiné, nyní by se řešilo jinak.
Mgr. Koudelková – přesvědčena, že není třeba vracet do revokace, vše se opakuje stále dokola, zastupitelstvo je
stejné, které již odsouhlasilo. Vyzvala paní Špačkovou, aby se jako předsedkyně sdružení „Občané za ochranu
kvality bydlení v Bosonohách“ snažila i s případnou dávkou velkorysosti o to, aby se i její bezprostřední sousedé
cítili dobře.
Starosta - poprosil o věcnost a vstřícnost v jednání a prosí, aby se dodržel předmět jednání.
Paní Špačková – poukazuje na snímky, kde je vidět rozoraná cesta – vytěsňují cestu do Krupičkova pole.
Pan Cihlář – ptá se, zda si už pan Krupička stěžoval, pak je to záležitostí přestupkové komise.
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Pan Cihlář - citace z posudku z roku 2009 – nepředpokládá se provoz těžkých mechanismů; z toho plyne, že
postačuje cesta 3 m a šíře je 3,20 m.
Pan Černý – byl se podívat, nesouhlasí s tím, že by bylo rozorané, nikdo tam nejezdí, je to zbytečné téma.
Paní Kiliánová – chtěla říct totéž co pan Černý, jinak rozorání je vratné.
Ing. Kilian – požádal by Marečkovy, aby dodržovali stavební čáru, jinak nemá nic proti.
Pí. Špačková – dokumentace na obrázcích ukazuje na skutečnost problému.
Pan Mareček – chtěl by vysvětlit, že cesta není rozoraná, přejel ji branami, aby srovnal nerovnosti. První
brázda je na hranici pozemku a cesty – je tam vytyčovací kolek, šířka cesty dostačuje a slouží pro přístup ke
třem pozemkům, pak končí na našem kat. území. Cesta, kde se jezdí, je na soukromých pozemcích.
Pan Mareček znovu zdůraznil, že nic neodoral, jen to srovnal.
Návrh revokace usnesení Marie Špačkové:
Usn. /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy revokuje:
Usn. 8/VI/13 ZMČ Brno Bosonohy souhlasí se směnou pozemku p. č.1101/4, odděleného z pozemku p. č.
1101/1, ve vlastnictví p. Pavla Marečka za pozemek p. č.3666/3, odděleného z pozemku p. č.3666, ve
vlastnictví statutárního města Brna, vše v k. ú. Bosonohy a souhlasí se směnou pozemku p. č.1115/2,
odděleného z pozemku p. č.1115, ve vlastnictví Mileny Marečkové za pozemek p. č.3666/2, odděleného z
pozemku p. č.3666, ve vlastnictví statutárního města Brna, vše v k. ú. Bosonohy
Pro: 1(Špačková)
Proti: 8
Zdržel se: 3(Čoupek, Jiaxis, Korbička)
Usnesení nebylo schváleno.

ad12)

Stanovisko k návrhu směny pozemků v k. ú. Bosonohy p. č. 2341/45 a p. č. 1545

Brněnské komunikace se obrátily se žádostí o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Bosonohy v souvislosti s
připravovanou směnou pozemků pro účel majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve
vlastnictví Statutárního města Brna.
V rámci této směny oslovily Brněnské komunikace a.s. s nabídkou majetkoprávního vypořádání Ing. Jiřího
Kiliána a Ing. Jaroslavu Mašátovou, spoluvlastníky pozemku p. č. 2341/45 o výměře 335 m2, který je vedený na
LV 151 jako ostatní plocha.,
Spoluvlastníci souhlasí s majetkoprávním vypořádáním jedině formou směny za pozemek p. č. 1545 o výměře
858 m2, který je veden na LV 1001 ve vlastnictví Statutárního města Brna jako travní porost (v platném
územním plánu jako plocha k bydlení).
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města formou směny
pozemku p. č. 2341/45 ve vlastnictví Statutárního města Brna v k. ú. Bosonohy o výměře 858 m2 za
pozemek p. č. 1545 o výměře 335 m2.
Pro: 0
Proti: 2(Výplach,Nečas)
Zdržel se: 10
Usnesení nebylo schváleno.

ad13)

Rozpočtové opatření č. 16/2012

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.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů zvýší o Kč 62 000,--.
Na základě skutečné výše daně z příjmů právnických osob se provádí doúčtování příjmů a výdajů
v souladu se skutečnou výší. Výše daně za rozpočtovou činnost je 587 tis.Kč, výše daně za vedlejší
hospodářskou činnost je 55 tis., příjmy se zvyšují o Kč 62 000,--, výdaje na daň rozpočtové činnosti o
Kč 57 000,-- (rozdíl je daň z příjmů právnických osob převedená do příjmů z vedlejší hospodářské činnosti).
Zbývajících 5 000,-- Kč je použito na výdaje, kde je téměř stoprocentní plnění – náhrady v době nemoci.
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V průběhu jednání se vzdálil pan Výplach, paní Špačková a paní Kilianová, jednání bylo přítomno 9 členů
zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 15 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2012 v rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu + Kč 62 000,-- na straně příjmů a výdajů.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Po hlasování se vrátili zastupitelé pan Výplach, paní Špačková a paní Kilianová, jednání bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva.

ad14)

Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ

Vzhledem k časové tísni byla podána krátká informace starosty o jeho činnosti. Pro zájemce měl připraveny
podklady.
Tajemník krátce informoval o pokračování kontrol na úřadě, personální změně na sociálním referátu k 1. 6. 2012
a plánovaném odchodu pana Hrubého k 1.6.2012 a s tím spojeným vypsáním VŘ.
Informace k zavádění registrů od 2.7.2012.
Na základě dotazu Heleny Koudelkové byla poskytnuta informace k novým www-stránkám – ještě nejsou
doladěny. Bude školení administrátorů. Helena Koudelková upozornila, že na webových stránkách obce chybí
mj. avizovaný statut Zpravodaje i ve Zpravodaji slíbené plné znění odpovědi starosty na její interpelaci ve věci
kanalizace z března letošního roku. Stránky podle ní nejsou dostatečně aktualizovány, např. rubrika SPORT, kde
je navíc i věcná chyba.
Pan Černý požádal o zaslání hesla k přístupu na nové stránky pro spolupráci.
Paní Kiliánová vznesla dotaz k frekvenci čištění obce. Bylo by dobré častější čištění. Nutná návaznost na
činnost Brněnských komunikací.

ad15)

Zpráva výborů a komisí

Finanční výbor
Pan Nečas podal podrobnou zprávu o činnosti finančního výboru.
Byly zpracovány podklady pro poptávku na peněžní ústavy.
Návrh usnesení p. Nečase:
Usn. 16 /VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje podklady pro zpracování nabídky služeb peněžních ústavů
a pověřuje finanční výbor oslovením bank a vyhodnocením nabídek.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Pan Nečas informoval o nutnosti schválení mimořádné podpory pro občanské sdružení.
Vzdálil se Ing. Korbička– jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
Návrh usnesení p.Nečase:
Usn. 17/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí mimořádné finanční podpory 30 tis. Kč
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy občanskému sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně
Bosonohách“ na provoz, revize a údržbu zařízení na monitoring ochrany ovzduší.
Pro: 9
Proti: 1(Koudelková)
Zdržel se: 1(Výplach)
Usnesení bylo schváleno.
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Vrátil se ing. Korbička, jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
Reakce na usnesení:
Usnesení doplnila a poděkovala pí. Špačková, zároveň informovala o zrušení plánu územního rozvoje
souvisejícího s rychlostní komunikací.
Mgr. Koudelková se zeptala, jak se nakládá s údaji - naměřenými hodnotami. Odpověď pí. Špačková – bylo
využito i v soudním sporu.
Paní Kilianová upozornila na to, že je štěstí, pokud soud vzal údaje necertifikovaného měření.
Pan Černý zdůraznil, že je nutno vědět, na co přesně bude schválený příspěvek využit.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise
Usn. 18/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s vložením bodu rozpočtové opatření 17/2012.
Pro: 11
Proti:
Zdržel se: 1(Výplach)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise
Usn. 19/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření 17/ 2012 + 30000 Kč v položce 5222
neinvestiční transfery občanským sdružením v §3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a
územního rozvoje.
Pro: 10
Proti: 1 (Koudelková)
Zdržel se: 1 (Výplach)
Usnesení bylo schváleno.
POŽADAVEK NA KULTURNÍ KOMISI – rozpočty a plnění
Kontrolní výbor – nesešel se.
Komise dopravní – Informace pí. Špačková - pozemky pro náhradní výstavbu.
Komise – kulturní – vše v pořádku do rozpočtu nebyl zahrnut cimbál.
Návštěva z Itálie – 28 osob, zúčastní se Sudovalu.
Odešla pí Kiliánová 21:45 - celkem přítomno 11 zastupitelů.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise
Usn. 20/VI/17 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s pokračováním jednání do ukončení všech bodů.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: 1 (Jiaxis)
Usnesení bylo schváleno.
Zpráva z kontrolní prohlídky v areálu zaměstnance údržby – se závěry seznámil pan Výplach, zápis obdrželi
všichni zastupitelé.
Arch. Čoupek – komise RUM – bude v po nebo út 9.7. nebo 10.7.2012 ; po diskuzi rozhodnuto pro úterý
Inventarizační a likvidační komise – pí. Melounová informace, že komise se sešla a pracuje dle plánu.

ad16)

Různé
a) VŘ na regeneraci nájemního domu

Informace sdělil zastupitelům Ing. Korbička, problém navazuje na nedořešený spor se stavební firmou a žalobou
ze strany MČ.
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