Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části

Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 18. 6. 2013
v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy

Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach,
Mgr. Helena Koudelková, Ing. Jan Korbička, Miroslav Sojka, Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr
Juráček, Marcela Melounová, Martin Černý, Vilém Meloun
Nepřítomni: Marie Špačková, Květoslava Kilianová, Milan Šustáček
Omluveni: Marie Špačková, Květoslava Kilianová, Milan Šustáček
Před vlastním jednáním ZMČ se rozloučil starosta RNDr. Anastazios Jiaxis se současnou
ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Jarmilou Habrovou při příležitosti ukončení funkce a odchodu do
důchodu k 30. 6. 2013.
Následně ještě jednou starosta RNDr. Anastazios Jiaxis přivítal přítomné zastupitele,
zaměstnance ÚMČ Brno Bosonohy a občany. Konstatoval, že je přítomných nadpoloviční
počet členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Vlastní jednání ZMČ
bylo zahájeno 18,10 hod.
Navržený program jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Technické náležitosti
Rozpočtové opatření č.15/2013 - projekty 2013
Rozpočtové opatření č. 16/2013 – přesuny v rozpočtu
Informace - starosta, místostarosta a úřad MČ
Interpelace, zprávy z výborů a komisí
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Různé

Na začátku jednání bylo přítomno 12 členů Zastupitelstva MČ Brno - Bosonohy (RNDr.
Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, Mgr. Helena
Koudelková, Ing. Jan Korbička, Miroslav Sojka, Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček, Marcela
Melounová, Martin Černý, Vilém Meloun).
ad1)

Technické náležitosti

Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 1/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1

Starosta RNDr. Anastazios vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele
zápisu. Na základě toho byli navrženi dva ověřovatelé – Mgr. Helena Koudelková, Jiří
Výplach
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 2/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Helena
Koudelková, Jiří Výplach
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Následně starosta RNDr. Jiaxis se optal na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ.
Protože nebyla předložena žádná připomínka, je považován zápis za schválený.
Starosta RNDr. Jiaxis přešel k dalším technickým náležitostem jednání.
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis navrhl rozšířit program jednání o dva body, které byly
specifikovány po zveřejnění programu jednání ZMČ.
1. Dar na obnovu Mateřské školky Krč 70, 398 11 Protivín, okres Písek.
2. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ při příležitosti odchodu do důchodu
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 3 /VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o bod 4 a 5:
4.
Dar na obnovu Mateřské školky Krč 70, 398 11 Protivín, okres Písek.
5.
Odměna ředitelce ZŠ a MŠ při příležitosti odchodu do důchodu
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Návrh programu přednesl starosta RNDr. Anastazios Jiaxis a navrhl schválit doplněný
program.
Upravený program jednání :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Technické náležitosti
Rozpočtové opatření č.15/2013 - projekty 2013
Rozpočtové opatření č. 16/2013 – přesuny v rozpočtu
Dar na obnovu Mateřské školky Krč 70, 398 11 Protivín, okres Písek
Odměna ředitelce ZŠ a MŠ při příležitosti odchodu do důchodu
Informace - starosta, místostarosta a úřad MČ
Interpelace, zprávy z výborů a komisí
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Různé

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 4 /VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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ad2)

Rozpočtové opatření č.15/2013 - projekty 2013

Jedná se o rozpočtové opatření na základě usnesení ZMČ č.13/VI/25 k realizaci projektů
městské části v roce 2013.


výdajů na projektovou dokumentaci parkoviště Ševčenkova a projekt cyklotrasy
Pražská



výdaje na opravu zdi u bývalé Velké ceny – sanace podezdívky boxů,
tento výdaj svou charakteristikou naplňuje definici technického zhodnocení,
ale z důvodu výše finančních prostředků je účtován do neinvestičních výdajů



výdaje na technické zhodnocení střediska volnočasových aktivit BOSAvýměna kotlů, komínových těles, průtokový ohřívač



výdaje na rekonstrukci víceúčelového objektu Vzhledná 5 dle projektu



výdaje na rekonstrukci víceúčelového objektu Vzhledná 5 dle projektu



výdaje na výkup pozemku pod objektem Vzhledná 5 a v jeho okolí

s použitím části přebytku hospodaření minulého roku a prostředků účelově vázaných na krytí
nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku, dosud zařazené
bez konkrétního využití ve schváleném rozpočtu 2013 v částce Kč 962 tis. Kč jako rezerva
z minulých let a na základě RO č. 12/2013 schválených účelově vázaných prostředků
z finančního vypořádání roku 2012 ve výši 1 239 tis. Kč - čerpání v rozpočtu na pořízení,
údržbu a rozvoj majetku bude označeno UZ 100
Diskuze:
Sojka – pokud by šlo do dalšího ZMČ, tak zajistit hrubý odhad ceny oprav Vzhledná
Arch. Čoupek – cena po zpracování projektu, součástí projektu je i rozpočet
Melounová – otázka ceny a jednání k výkupu pozemků
tajemník – další jednání proběhne po vyjádření k naší žádosti na MMB ( OÚPR a MO MMB)
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn.5/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 v objemu Kč 624 000,-- na straně
výdajů a zvýšení financování o Kč 624 000,--.
Pro: 10
Proti: 2 Koudelková a Sojka
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

ad3)

Rozpočtové opatření č. 16/2013 – přesuny v rozpočtu

Jedná se o přesun výdajů na dorozumívací, komunikační a varovný systém – obecní rozhlas
po úhradě výdajů na modernizaci, která byla realizována. Přesun výdajů na opravy vedení
místního rozhlasu a na opravy v budově ÚMČ, použití nevyčerpaných výdajů po
uskutečněné modernizaci místního rozhlasu.
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Navýšení výdajů na opravy vedení místního rozhlasu po provedené periodické revizi
v souvislosti s realizovanou modernizací a výdaje na nutné opravy v budově ÚMČ.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn.6/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2013 v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 v objemu +-Kč 259 000,-- na straně výdajů
Pro: 11
Proti: 1 Černý
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
ad4)

Dar na obnovu Mateřské školky Krč 70, 398 11 Protivín, okres Písek

Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3, písm. b) – použití nových, rozpočtem nepředvídaných
příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem
rozpočtu.
Jedná se o poskytnutí finanční pomoci obci Protivín v Jihočeském kraji na obnovu Mateřské
školy. Tato školka byla Městské části doporučena Odborem školství Jihočeského kraje jako
nejvíce poškozená povodněmi.
V průběhu jednání odešel zastupitel Miroslav Sojka –počet přítomných zastupitelů - 11
Diskuze
Černý – návrh 15 tis. Kč
Arch. Čoupek - návrh 30 tis. Kč
Návrh usnesení Arch. Čoupka:
Usn. 7/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2013 v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 v objemu Kč 30 000,-- na straně výdajů a
zvýšení financování v objemu Kč 30 000,-- - dar na obnovu Mateřské školky Krč 70,
398 11 Protivín, okres Písek
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
ad5)

Odměna ředitelce ZŠ a MŠ při příležitosti odchodu do důchodu

Jedná se o poskytnutí finanční odměny Mgr. Jarmile Habrové, ředitelce ZŠ a MŠ
Bosonožské nám. 44 u příležitosti jejího odchodu do důchodu jako ocenění za její práci.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 8/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2013 v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 v objemu Kč 10 000,-- na straně výdajů a
zvýšení financování v objemu Kč 10 000,-- za účelem poskytnutí odměny ředitelce ZŠ a
MŠ u příležitosti jejího odchodu do důchodu

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
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ad6)

Informace - starosta, místostarosta a úřad MČ

Starosta – krátká informace k projektům, kulturním akcím, současnému stavu na centru
BOSA. Dále předložil k nahlédnutí nově zpracovaný harmonogram údržby zeleně včetně
mapového podkladu.
Tajemník – informace o revitalizaci obecního rozhlasu a provedených kontrolách bez závad
ze strany MMB.

ad7)

Interpelace, zprávy z výborů a komisí

Finanční výbor – nezasedal, starosta – pověřil FV , aby navrhl kritéria dotací
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 9/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje FV zpracováním nových pravidel
poskytování veřejné finanční podpory neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno Bosonohy
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:1 Meloun
Usnesení bylo schváleno.

Kontrolní výbor – zasedal den před ZMČ, bude zápis
Komise kulturní – nezasedala
Komise RUM – v uplynulém období nebyla, otázka vyšší ceny kotlů na BOSA k řešení:
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 10/VI/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje přesun výdajů v rámci rozpočtového
opatření č. 15/ 2013 - - zvýšení výdajů na výměnu kotlů + 100 tis. Kč a snížení výdajů
o – 100 tis. Kč na rekonstrukci Vzhledná
Pro: 10
Proti: 1 Koudelková
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Komise dopravy a ŽP - nebyla
Komise inventarizační a likvidační – bude se konat dle potřeby

ad8)

Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Vystoupil občan Vladimír Koudelka, který konstatoval, že navzdory nesouhlasu s koncepcí
oslav tří sta let bosonožské kaple (eventuální mše svatá v jídelně učiliště, malý podíl obce,
absence zástupců a prostředků města a kraje atd.) zabezpečil prezentaci bosonožského
výročí v jihomoravských médiích (např. Český rozhlas Brno a Deník Rovnost).
V souvislosti s medializací Bosonoh dále konstatoval, že pan starosta Jiaxis sice po nástupu
do funkce v roce 2010 instaloval komisi pro prezentaci Bosonoh, ta se ale ani jednou
nesešla, natož pak, aby vyvíjela nějakou činnost.
Tvrzení, že činnost komise a komunikaci s občany dovnitř obce i navenek suplují nové
webové stránky, považuje Koudelka za tristní a uvádí konkrétní fakta:
ze stránek, které jistě stály nemalé prostředky, zmizela např. rubrika „ptejte se pana
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