Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 3/VI. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, konaného dne 16.12.2010 v zasedacím sále ÚMČ
Brno-Bosonohy
Přítomni: RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Marcela Melounová, Jiří
Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková
Nepřítomni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas
Omluveni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas, ze začátku jednání omluvena Marcela Melounová
Navržený program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Technické náležitosti
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva výborů a komisí, interpelace
Rozpočtové opatření č. 27,28,29/2010 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2010
Stanovisko k návrhu na odkup pozemku ve vlastnictví města Brna
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s obsazením
výborů a komisí
Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011
Návrh rozpočtu sociálního fondu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2011,
žádosti neziskových subjektů o finanční příspěvky z rozpočtu Městské části BrnoBosonohy na rok 2011
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2011
Různé

Starosta RNDr.Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:05 hodin konstatováním, že je
přítomna nadpoloviční většina členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Na začátku jednání přítomno 12 členů zastupitelstva (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan
Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian, Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena
Koudelková, Jiří Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora Padrtová, Jiří Cihlář, Marie
Špačková)
Ad 1) Technické náležitosti
Usn. 1/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Ing.Danu Škarvadovou
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.2/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Cihláře a Marii
Špačkovou
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Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva nebyla vznesena žádná připomínka.
K navrženému programu jednání:
Návrh usnesení paní Špačkové:
Usn.3/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu jednání o
bod č.9) Žádost o převod zbývajícího podílu financí z příspěvku občanskému sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách z roku 2010 do roku 2011 a bod
Různé číselně posunout.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.4/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje sloučení projednávání bodů č.6) a 7)
v navrženém programu jednání.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.5/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání včetně
schválených změn (viz usn.3/VI/3 a 4/VI/3).
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Ad 2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva výborů a komisí, interpelace
Starosta informoval přítomné o plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání, všechna
usnesení byla splněna.
Předsedkyně finančního výboru Bc.Barbora Padrtová informovala přítomné o jednání
finančního výboru. Finanční výbor se sešel dvakrát, řešily se návrhy rozpočtu na rok 2011 a
připomínky k návrhu.
Kontrolní výbor se doposud nesešel.
Předsedkyně komise pro dopravu, životní prostředí a veřejné zdraví Marie Špačková omluvila
činnost komise, která se doposud nesešla z časových důvodů. Bylo nutné připomínkovat
návrh na zrušení výjimky na dálnici, byl zaslán dopis na ministerstvo zdravotnictví ve věci
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zvyšování přípustných limitů zvukové zátěže v území, probíhá projednávání návrhu územního
plánu města Brna i projednávání návrhu územního rozvoje Jihomoravského kraje. Došlo
k jednání s radním Jihomoravského kraje p.Mackem ve věci návrhu umístění trasy R43 přes
území MČ Bosonohy.
Předseda komise pro rozvoj, územní plán a majetek Ing.arch.Čoupek informoval přítomné o
činnosti. Komise se sešla ve věci plánovaného pohybově relaxačního centra v budově
základní školy. Probíhá příprava na výběrové řízení projektanta pro územní řízení. Proběhlo
jednání u ředitelky ZŠ, členům zastupitelstva byly zaslány grafické návrhy.V návrzích jde
především o zvětšení prostoru tělocvičny, v jednom návrhu je zachován historický přístup
z přední části Bosonožského náměstí, ve druhém návrhu je řešen přístup do budovy školy ze
zadní, klidnější části. Na stavební část je vyhrazeno 12.750.000,- Kč. Z přidělených
finančních prostředků je možné uvažovat o rozšíření prostoru na konzolách směrem do ulice i
do zahrady vedle školy tak, aby byl vytvořen prostor alespoň pro míčové hry.
Komise se sešla již podruhé, na první schůzce bylo naznačeno rozdělení členů komise do
jednotlivých skupin dle témat a projektů (komunál, BOSA, lesopark apod….). Komise je
otevřena všem občanům.
Návrh usnesení Ing.arch.Čoupka:
Usn. 6/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje starostu městské části jednáním na
investičním odboru MMB ve věci doplnění požadavků městské části k projektové
dokumentaci výstavby pohybově relaxačního centra v budově základní školy
Bosonožské nám.44 formou grafické přílohy.
Pro: 11 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Jiří Výplach, Bc.Barbora
Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing.arch.Arnošt Čoupek)
Usnesení bylo schváleno
Komise pro školství, tělovýchovu a sport se doposud nesešla, předsedkyně komise Martina
Čiháčková se z rodinných důvodů omlouvá.
Předseda komise pro prezentaci RNDr.Jiaxis informoval přítomné, že činnost komise bude
zahájena od ledna příštího roku, a to především z časových důvodů.
Komise inventarizační a likvidační se sešla k inventarizaci majetku ve středu 15.12.2010
Interpelace nebyly na zasedání zastupitelstva předneseny.
Ad 3) Rozpočtové opatření č. 27,28,29/2010 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2010
S návrhem rozpočtového opatření č.27/2010, které tvoří přílohu č.1/VI/3 archivovaného
zápisu, seznámil přítomné starosta.
V rozpravě nevystoupil žádný z členů zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 7/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.27/2010 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2010 v objemu Kč 40.000,-- na straně příjmů a výdajů
v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2010.
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Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
S návrhem rozpočtového opatření č.28/2010, které tvoří přílohu č.2/VI/3 archivovaného
zápisu, seznámil přítomné starosta.
V rozpravě nevystoupil žádný z členů zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.8/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.28/2010 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2010 v objemu +Kč 9.000,-- na straně příjmů a výdajů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
S návrhem rozpočtového opatření č.29/2010, které tvoří přílohu č.3/VI/3 archivovaného
zápisu, seznámil přítomné starosta.
V rozpravě nevystoupil žádný z členů zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.9/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.29/2010 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2010 v objemu +- Kč 27.000,-- na straně příjmů a výdajů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh rozpočtového opatření č.30/2010 tvoří přílohu č.4/VI/3 archivovaného zápisu. Věc byla
doplněna k projednávání přímo na zasedání zastupitelstva a nebyla schválena v rámci
programu jednání.
Návrh usnesení Mgr.Juráčka:
Usn.10/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu č.3) schváleného programu
jednání o Návrh rozpočtového opatření č.30/2010 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce
2010.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
S návrhem rozpočtového opatření seznámil přítomné starosta.
Rozprava:
Mgr.Juráček: „V rámci tohoto rozpočtového opatření je zapojena položka financování, nebyl
možný přesun z jiné položky v rámci rozpočtu?“
Paní Dočekalová: „Přesun položek by byl možný, všechny položky v letošním roce nebyly
vyčerpány.“
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V průběhu jednání se dostavila paní Melounová, přítomno 13 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 11/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.30/2010 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2010 v objemu + Kč 50.000,-- na straně výdajů a zvýšení
financování v objemu Kč 50.000,--.
Pro: 12 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Jiří Výplach, Bc.Barbora
Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing.arch.Arnošt Čoupek)
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Marcela Melounová)
Usnesení bylo schváleno
Ad 4) Stanovisko k návrhu na odkup pozemku ve vlastnictví města Brna
Starosta předal slovo Ing.Škarvadové, která seznámila přítomné s problematikou.
MČ Brno-Bosonohy eviduje žádost paní Hany Dočekalové o odkup pozemku p.č.1225
v k.ú.Bosonohy do svého vlastnictví. ( příloha č.5 archivovaného zápisu). Dotčený pozemek
je v majetku statutárního města Brna, je svěřen do správy městské části a žadatelce pronajat
na základě nájemní smlouvy .
O odkup pozemku musí žadatelka požádat orgány statutárního města Brna prostřednictvím
majetkového odboru MMB. O této skutečnosti byla žadatelka informována telefonicky dne
30.11.2010. Městská část k žádosti vydává pouze stanovisko.
Rada městské části žádost projednala na 2.schůzi rady dne 6.12.2010 a schválila usnesení:
Usn. 10/VI/2 Rada městské části nedoporučuje odkup pozemku p.č.1225 v k.ú.Bosonohy do
vlastnictví paní Hany Dočekalové.
Důvodem je skutečnost, že v současné době není známo, jaké bude budoucí šířkové
uspořádání pro případnou realizaci výstavby komunikace a chodníků na této ulici.
Věc je předložena členům zastupitelstva k projednání, protože si zastupitelstvo městské části
vztáhlo na sebe pravomoc vydávání stanoviska k záměru dispozice s majetkem města –
prodeji pozemků.
Rozprava:
Ing.arch.Čoupek: „Je pod tímto pozemkem zatrubněný potok?“
RNDr.Jiaxis: „Ano, je.“
Pan Cihlář: „Jak je to se soudními pozemky?“
Ing.Škarvadová: „Sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví města Brna a jsou svěřeny do
správy městské části, jsou pronajaty s výjimkou jednoho pozemku, ke kterému je podána
žaloba na určení vlastnictví.“
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 12/VI/3ZMČ Brno-Bosonohy
v k.ú.Bosonohy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

nesouhlasí

s odkupem

pozemku

p.č.1225
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Usnesení bylo schváleno
Ad 5) Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s obsazením
výborů a komisí
Na 2./VI.zasedání schválilo zastupitelstvo usnesení, kterým schválilo výše odměn dle těchto
pravidel:
Člen zastupitelstva ( bez jiné funkce)
540,-Kč (základ)
Člen zastupitelstva + člen výboru (komise)
+
400,-Kč
Člen zastupitelstva + předseda výboru (komise)
+
800,-Kč
Člen zastupitelstva + člen rady
+
1.480,-Kč
Na 2. zasedání rovněž bylo schváleno personální obsazení výborů zastupitelstva a byly
předneseny návrhy personálního obsazení jednotlivých komisí rady. Personální obsazení
komisí rady bylo schváleno na 2.schůzi rady dne 6.12.2010.
Na základě schválených předsedů a členů výborů a komisí jsou pak navrženy odměny
neuvolněných členů zastupitelstva (viz příloha č.6 archivovaného zápisu).
Rozprava:
Mgr.Koudelková: „Vzhledem k tomu, že se musí šetřit a vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu
je velmi seškrtaný, navrhuji, abychom si ponechali odměnu za výkon pouze jedné funkce.“
Marie Špačková: „Funkce jsou již sloučeny sloučením komisí.“
Mgr.Koudelková: „Podle mého návrhu by šlo o větší úsporu.“
RNDr.Jiaxis: „Jaké výše odměn by měly být navrženy, návrh by musel být přepracován.“
Mgr.Koudelková: „Například, když je někdo členem rady, členem výboru i členem komise, ať
si ponechá pouze odměnu za výkon člena rady, pokud to není srozumitelné, navrhuji snížit
navržené částky o 50%.“
Z řad občanů p.Černý: „O jakých nominálních částkách se bavíme?“
Mgr.Juráček: „Jedná se o celkovou částku 600.000,-Kč ročně. Na zasedání v Ostopovicích se
někteří členové zastupitelstva své odměny vzdali. Navíc od 1.ledna dojde ke snížení odměny
pro starostu o 5%, pak by i neuvolnění členové zastupitelstva si měli schválit snížení odměny
o 5%.“
Ing.Škarvadová: „Odměny byly navrženy před schválením nového nařízení vlády, přesto
navržené odměny jsou stanoveny tak, že nedosahují maximálních částek za výkon funkcí
členů zastupitelstva.“
Mgr.Juráček: „Připadá mi logické, že odměny byly nějak navrženy, tak proto navrhuji alespoň
snížení o těch 5%. Navíc odměna místostarosty v naší MČ je opravdu nadstandardní,
např.v Ostopovicích je 5.000,- Kč a v Žebětíně 16.000,-- nebo 18.000,- Kč. Když přibude
asistentka , tak je to na zvážení.“
Ing.Škarvadová: „Záleží na tom, s jakou účinností vyplácení odměn schválíte. Pokud bude
schváleno vyplácení odměn od 1.ledna, lze jejich výši přepočítat a rozhodovat o nich příště.“

6

Mgr.Koudelková: „Ráda bych se vrátila ke svému původnímu návrhu, zřekněme se odměn a
pracujme, neděláme funkce pro peníze.“
RNDr.Jiaxis: „Každý z nás dává do výkonu funkcí svůj čas, telefony apod., můj názor je, že
navržené částky jsou adekvátní.“
Mgr.Koudelková: Můj názor je, že bychom ušetřili, 600.000,- Kč, to není málo.“
Ing.arch.Čoupek: „Jaká byla výše odměn v minulém období?“
Paní Dočekalová: „Bylo to asi o 100.000,-Kč ročně méně.“
Paní Špačková: „Jako minulá členka zastupitelstva jsme spolu s Ing.Kilianem vykonávali
pouze funkci člena zastupitelstva, nejprve to bylo 250,-Kč, potom to bylo 440,-Kč. Nyní jsem
členkou rady, mám na starosti 3 komise, takže si myslím, že už stačilo, že jsem 4 roky
pracovala prakticky zadarmo, nyní mám navrženu jakousi odměnu, která je minimální.
Poprvé mám dostat jakousi odměnu a Vám se to nelíbí. K šetření došlo již tím, že jsme
sloučili komise dohromady.“
Mgr.Koudelková navrhuje snížení navržených odměn neuvolněných členů zastupitelstva o
50%.
Návrh usnesení Ing.arch.Čoupka:
Usn. 13/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva dle přílohy č.6 zápisu, snížené o 5% s účinností od 1.1.2011.
Pro: 9 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian, Mgr.Petr
Juráček, Bc.Barbora Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing.arch.Arnošt Čoupek)
Proti: 2 (Mgr.Helena Koudelková, Jiří Výplach)
Zdrželi se: 2 (Miroslav Čoupek, Marcela Melounová)
Usnesení bylo schváleno.
Ad 6) , ad 7) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011, návrh rozpočtu sociálního
fondu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2011, žádosti neziskových subjektů o finanční
příspěvky z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2011
Návrh rozpočtu městské části Brno-Bosonohy, který je zveřejněn na úřední desce tvoří
přílohu č.7/VI/3 archivovaného zápisu.
Připomínky rady městské části k návrhu rozpočtu tvoří přílohu č.8/VI/3 archivovaného zápisu
Společné připomínky po domluvě rady a finančního výboru k návrhu rozpočtu tvoří přílohu
č.9/VI/3 archivovaného zápisu.
Starosta navrhuje postupovat při schvalování rozpočtu tak, že zastupitelstvo bude projednávat
postupně jednotlivé paragrafy a v případě, že dojde ke sporným návrhům, bude se o nich
hlasovat.
Ke straně příjmů návrhu rozpočtu v rozpravě vystoupili:
Ve věci zvýšení místního poplatku z ubytovací kapacity - Mgr.Koudelková, RNDr.Jiaxis,
Ing.arch.Čoupek, pí Dočekalová.
Ke straně výdajů v návrhu rozpočtu:
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Starosta postupně informoval členy zastupitelstva o navržených změnách v jednotlivých §
rozpočtu:
§ 1070 rybářství – bez rozpravy
§ 2212 silnice
Ve věci opravy polní cesty v rozpravě vystoupili p.Cihlář, pí Špačková, p.Meloun, pí
Melounová, Mgr.Koudelková.
§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací – bez rozpravy
§ 2223 – bezpečnost silničního provozu
Ve věci pořízení čítače průjezdu vozidle v rozpravě vystoupili Mgr.Juráček, Ing.P.Kilian, pí
Špačková, Mgr.Koudelková, pí Melounová, Ing.arch.Čoupek.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 14/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje vložení § 2223- bezpečnost silničního
provozu položky „čítače průjezdu vozidel ul.Pražská“ - 200.000,-Kč do návrhu rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2011.
Pro: 11 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Marcela Melounová, Jiří Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora
Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
Proti: 1 (Mgr.Helena Koudelková)
Zdržel se: 1 (Mgr.Petr Juráček)
Usnesení bylo schváleno.
§ 3119 – základní škola a školka
Ve věci příspěvku na provoz v rozpravě vystoupili Mgr.Koudelková, Mgr.Juráček, pí
Dočekalová, ve věci vložené položky na projekt – pořízení počítačů do počítačové učebny
vystoupila sl.Thielová.
§ 3319 – ostatní záležitosti kultury - bez rozpravy
§ 3341 – rozhlas a televize - bez rozpravy
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - bez rozpravy
§ 3399 – záležitosti kultury ( v této souvislosti je k zápisu přiložen kulturní kalendář – příloha
č.11 archivovaného zápisu).
V rozpravě vystoupili:
Mgr.Koudelková požaduje zařadit do rozpočtu položku na žehlení krojů 2x5.000,-Kč.
Mgr.Koudelková požaduje zařadit do kulturního kalendáře akce Masarykův okruh a Milčovo
kolečko a s tím související částky do rozpočtu 2x15.000,-Kč.
p.Výplach požaduje zařadit do rozpočtu položku na žehlení krojů 2x10.000,-Kč.
Bc.Padrtová informovala přítomné o stanovisku finančního výboru – žehlení krojů by si mohli
stárci financovat sami z jiných zdrojů (rozmarýny, vstupné apod.)
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Návrh usnesení p.Výplacha:
Usn.15/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ponechání výše položky služby (kulturní
akce dle kalendáře včetně žehlení krojů 20.000,-Kč ) ve výši 135.000,-Kč v §3399
záležitosti kultury.
Pro: 10 (Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian, Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena
Koudelková, Marcela Melounová, Jiří Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Jiří Cihlář, Marie
Špačková)
Proti: 0
Zdržel se: 3 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Bc.Barbora Padrtová)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení Mgr.Koudelkové:
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozšíření kulturních akcí v rámci kulturního kalendáře
o Milčovo kolečko – 15.000,-Kč
Pro: 6 (Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Jiří Výplach,
Ing.arch.Arnošt Čoupek, Jiří Cihlář)
Proti: 2 (Vilém Meloun, Marcela Melounová)
Zdržel se: 5 (Marie Špačková, RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Bc.Barbora
Padrtová, Ing.Pavel Kilian)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení Mgr.Koudelkové:
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozšíření kulturních akcí v rámci kulturního kalendáře
o Masarykův okruh – 15.000,-Kč
Pro: 5 (Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Jiří Výplach,
Ing.arch.Arnošt Čoupek)
Proti:1 (Marcela Melounová)
Zdržel se:7 (Marie Špačková, RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Bc.Barbora
Padrtová, Ing.Pavel Kilian, Jiří Cihlář, Vilém Meloun).
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 16/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje kulturní akce dle kulturního kalendáře
Pro: 11 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Mgr.Petr Juráček, Marcela Melounová, Jiří Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora
Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
Proti:0
Zdržel se: 2 (Mgr.Helena Koudelková, Miroslav Čoupek)
Usnesení bylo schváleno.
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce
V rozpravě vystoupil Ing.ach.Čoupek, který navrhuje zařadit položku Obnova plotu podél
hřiště Hoštická. Obnova plotu by byla provedena podél potoka.
Návrh usnesení Ing.arch.Čoupka:
Usn. 17/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení položky oplocení areálu
fotbalového hřiště podél vodního toku 40.000,- Kč
Pro:13
Proti:0
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Zdržel se:0
Usnesení bylo schváleno.
§ 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
Starosta přednesl návrhy na doplnění rozpočtu o neinvestiční transfery na podporu sportu.
V rozpravě vystoupili Mgr.Koudelková, pí Melounová, Mgr.Juráček, Bc.Padrtová, p.Meloun,
Ing.arch.Čoupek, pí Špačková, Ing.arch.Čoupek a za FKSK p.Dlugoš, který informoval
přítomné o rozpočtu fotbalového klubu a požádal o zvýšení příspěvku.
Mgr.Koudelková poukázala na nutnost diskuze se všemi komisemi a žadateli o příspěvky před
sestavováním rozpočtu.
RNDr.Jiaxis vysvětlil, že rozpočet byl sestavován ve velmi krátké době s ohledem na
skutečnost, že ustavující zasedání se konalo až 15.11.2010, v tomto volebním roce nebyl
možný jiný postup, rozpočet v příštím roce bude sestavován v dostatečném předstihu.
Poukázal rovněž na problémy městské části, které je nutné si uvědomit v souvislosti se
schvalováním příspěvků neziskovým organizacím.
V rozpravě vystoupil dále velitel hasičů , pan Filipčík s dotazem proč je příspěvek na jejich
činnost zařazen do položky požární ochrany. Problém byl vysvětlen referentkou rozpočtu a
financování Jarmilou Dočekalovou – nejedná se o činnost sportovního oddílu, ale o hasičský
sbor.
Návrh usnesení p.Melouna:
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční transfer FKSK ve výši 150.000,-Kč
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011.
Pro: 5 (Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Mgr.Helena Koudelková, Marcela Melounová, Jiří
Výplach).
Proti: 3 (Marie Špačková, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Jiří Cihlář)
Zdržel se: 5 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Bc.Barbora
Padrtová, Ing.Pavel Kilian)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční transfer FKSK ve výši 60.000,-Kč
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011.
Pro: 6 (Miroslav Čoupek, Ing.Pavel Kilian, RNDr.Anastazios Jiaxis, Marie Špačková, Jiří
Cihlář, Bc.Barbora Padrtová)
Proti: 2 (Jiří Výplach, Vilém Meloun)
Zdrželi se: 5 (Marcela Melounová, Ing.Jan Korbička, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena
Koudelková, Ing.arch.Arnošt Čoupek).
Usnesení nebylo schváleno.
Předsedající přerušil jednání na 5 minut.
Návrh usnesení Mgr.Juráčka:
Usn. 18/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční transfer FKSK ve výši 80.000,Kč z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011.
Pro: 12 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Marcela Melounová,
Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
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Proti:1 (Jiří Výplach)
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta seznámil přítomné s ostatními návrhy neinvestičních transferů obč.sdružením na
podporu sportu:
Kuželkářský oddíl Bosonohy-10.000,-Kč
3P oddíl futsalu- 12.000,- Kč
Tenisový klub – 15.000,-Kč
Bosonožské běh-3.000,-Kč
Turnaj v pétangue- 4.000,-Kč
K těmto návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
§ 3421- využití volného času dětí a mládeže
V rozpravě vystoupila Mgr.Koudelková, která poukázala na to, že v této kapitole jsou
navržené výdaje pouze na činnost menších dětí, na mládež není uvažováno s žádnou
položkou. V městské části je 5 pěkných hřišť pro malé děti, ale žádné hřiště pro pubescenty
(např.pro projekt na vybudování hřiště pro motokáry).
RNDr.Jiaxis navrhuje v rámci projektů nejprve připravit pro tuto skupinu projekt jako na
ostatní akce.
Bc.Thielová nabízí zpracování analýzy ve věci využití budovy BOSA.
§ 3429 – ostatní zájmová činnost – bez rozpravy
§ 3631- veřejné osvětlení
V rozpravě vystoupil Ing.arch.Čoupek, na jehož dotaz, proč na nové ulici na ul. Horynové
není v provozu veřejné osvětlení, odpověděli p.Výplach a Ing.Korbička- je potřeba přeložit
část vedení ze soukromého pozemku na pozemek obecní.
§ 3632 – pohřebnictví
Starosta se sešel se starostkou Troubska, v rozpočtu je vyčleněna částka na opravu hřbitova
80.000,-Kč-– bez rozpravy.
§ 3636 – územní rozvoj
V rozpravě vystoupil p.Výplach s dotazem na studii komunál-odpověděl Ing.Korbička.
Stávající studie komunálu není účelná, je nutné vtvořit studii novou, aby mohly být práce
v této lokalitě prováděny po etapách.
§ 3639 – komunální služby a rozvoj
V rozpravě vystoupili Mgr.Juráček a Mgr.Koudelková, kteří požadují navýšit položku
příspěvek obč.sdružení Svornost Bosonohy-náklady na 60.000,-Kč, projekt ponechat 20.000,Kč. Důvodem je vyčíslení provozu školy i obce v budově Svornosti, kdy tyto náklady by byly
pokryty právě tímto příspěvkem.
Návrh usnesení Mgr.Juráčka:
Usn.19/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení položky :
příspěvek občanskému sdružení –Svornost Bosonohy -náklady
příspěvek občanskému sdružení -Svornost Bosonohy – projekt
do návrhu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011.

60.000,-Kč
20.000,-Kč
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Pro: 12 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian, Miroslav Čoupek,
Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Marcela Melounová, Jiří Výplach,
Ing.arch.Arnošt Čoupek, Bc.Barbora Padrtová, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
Proti:0
Zdržel se: 1 (Ing.Jan Korbička)
Usnesení bylo schváleno.
§ 3699- ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje-bez rozpravy
§ 3729 – ostatní nakládání s odpady
V rozpravě vystoupila paní Špačková, která vyzvala všechny členy zastupitelstva, aby
v případě zjištění založení černé skládky na území městské části kontaktovali komisi pro
dopravu, životní prostředí a veřejné zdraví – bez rozpravy.
§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
V rozpravě vystoupil Ing.arch.Čoupek s dotazem, zda jsou v položce zohledněny náklady na
pracovníka pro úklid, který je zaměstnancem úřadu v rámci VPP. Na dotaz odpověděla paní
Dočekalová, že nikoliv.
§ 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – bez rozpravy.
§ 5212 – ochrana obyvatelstva
Starosta informoval o potřebě zajistit geologický a statický posudek pro posouzení stavu
propadání domů a komunikace na Bosonožském náměstí, i v souvislosti s přípravou výstavby
kanalizace.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.20/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení položky geologické a statické
posudky ve výši 150.000,-Kč § 5212 – ochrana obyvatelstva.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení bylo schváleno.
§ 5512 – požární ochrana
V rozpravě vystoupil předseda dobrovolných hasičů v MČ Brno-Bosonohy, který seznámil
přítomné se svou činností. Dobrovolní hasiči provedli spoustu záslužné práce a pomoci pro
školské zařízení i pro občany. Současně pozval členy zastupitelstva na valnou hromadu.
V průběhu jednání se přiblížila 22:00 hodina.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 21/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje prodloužení zasedání do doby projednání
schváleného programu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení bylo schváleno.
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Mgr.Koudelková navrhuje přispět na činnost dobrovolných hasičů stejnou částkou jako
přispívá město, tedy 25.000,-Kč.
Návrh usnesení Mgr.Koudelkové:
Usn. 22/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navýšení položky neinvestiční transfer
obč.sdružení – Sdružení hasičů Brno-Bosonohy na 50.000,-Kč.
Pro: 12 (RNDr.Anastazios Jiaxis, Ing.Jan Korbička, Vilém Meloun, Ing.Pavel Kilian,
Miroslav Čoupek, Mgr.Petr Juráček, Mgr.Helena Koudelková, Marcela Melounová, Jiří
Výplach, Ing.arch.Arnošt Čoupek, Jiří Cihlář, Marie Špačková)
Proti:0
Zdržel se: 1 (Bc.Barbora Padrtová)
Usnesení bylo schváleno.
§ 6112 – místní zastupitelské orgány – bez rozpravy
§ 6171 – činnost místní správy – úřad městské části
V rozpravě vystoupila Mgr.Koudelková, která požaduje do některé z položek zařadit položku
pro pořízení TV Bosonohy, jednalo by se o dobrou prezentaci Bosonoh, doporučuje
spolupráci s p.Červem, který má na svých webových stránkách velmi pěkné natočené záběry.
RNDr.Jiaxis navrhuje připravit projekt, kontaktovat p.Červa a v rámci rozpočtového opatření
je možné tento projekt uskutečnit.
§ 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bez rozpravy
§ 6223 – mezinárodní spolupráce – bez rozpravy
§ 6399 – ostatní finanční operace
V rozpravě vystoupila paní Dočekalová, která vysvětlila přítomným problematiku daní a
poplatků obcím.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn.23/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený schodkový rozpočet MČ BrnoBosonohy na rok 2011 s objemem příjmů ve výši Kč 13 986 000,--, s objemem výdajů ve
výši Kč 14 046 000,--, přičemž schodek ve výši Kč 60 000,-- bude kryt financováním
z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.
Pro:13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Schválené znění rozpočtu obdrží členové zastupitelstva spolu se zápisem.
Z dalšího jednání se omlouvá Bc.Padrtová, přítomno 12 členů zastupitelstva.
Žádosti neziskových subjektů o finanční příspěvky z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy
na rok 2011
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
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Usn.24/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2011 níže uvedeným subjektům:
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy fin. podpora na provozní náklady ve výši Kč 15 000,-Fotbalový klub SK Brno-Bosonohy
„
Kč 80 000,-Kuželkářský oddíl Bosonohy
„
Kč 10 000,-3P oddíl futsalu Bosonohy
„
Kč 12 000,-Tenisový klub Brno-Bosonohy
„
Kč 15 000,-Občanské sdružení Svornost Bosonohy
„
Kč 60 000,-Občanské sdružení Svornost Bosonohy
na projekt
Kč 20 000,-Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách na provozní náklady
Kč 20 000,-Sdružení dobrovolných hasičů Bosonohy
„
Kč 25 000,--

Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 25/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2011 občanskému sdružení Janus Kuřim.
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh rozpočtu sociálního fondu tvoří přílohu č.12 archivovaného zápisu
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 26/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený rozpočet sociálního fondu MČ
Brno-Bosonohy na rok 2011 v objemu Kč 128 000,--.
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ad 8) Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2011
Návrh termínů zasedání tvoří přílohu č.13 archivovaného zápisu. Jedná se o čtvrtky od 18:00
hodin
V rozpravě nevystoupil žádný člen zastupitelstva.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 27/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje termíny zasedání zastupitelstva na rok
2011 dle přílohy.
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Ad 9) Žádost o převod zbývajícího podílu financí z příspěvku občanskému sdružení Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách z roku 2010 do roku 2011
Slova se ujala předsedkyně sdružení Marie Špačková.
Žádost o převod finančních prostředků tvoří přílohu č.14 archivovaného zápisu.
V rozpravě nevystoupil žádný z členů zastupitelstva.
Návrh usnesení pí Špačkové:
Usn. 28/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s převodem nevyčerpaných financí
z příspěvku občanskému sdružení Občané za kvalitu bydlení v Brně-Bosonohách z roku
2010 do roku 2011.
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ad 10) Různé
Starosta seznámil přítomné s nejdůležitějšími událostmi poslední doby:
- propadání na Bosonožském náměstí
- reklamace závad po výstavbě kanalizace na ul.Pražské
- zimní údržba, zatím převládají kladné reakce
- právní stanovisko ve věci bytového domu
- právní stanoviska k nájemní smlouvám
- pokračuje investiční akce BOSA
- pokračuje investiční akce pohybově relaxační centrum ZŠ
- setkání starostů okolních obcí
- pokračuje investiční akce revitalizace pramenného toku Leskavy
- jednání ve věci přesunu místního rozhlasu na nové sloupy
- jednání o nevyhovujících ostrůvcích na ul.Pražské – odbor dopravy
- připravuje se beseda ve věci územního plánu
- jednání na Úřadu práce ve věci financování nového pracovního místa
- jednání s vedením učiliště ve věci parkování obyvatel na ul.Pražské
Místostarosta informoval přítomné o dosavadním postupu ve věci závad v bytovém domě
Konopiska a žádá zastupitelstvo o pověření k jednání v této věci za městskou část.
Návrh usnesení Ing.Korbičky:
Usn. 29/VI/3 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje místostarostu Ing.Jana Korbičku jednáním
ve věci veškerých záležitostí bytového domu.
Pro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
V rozpravě vystoupil Mgr.Juráček, který požaduje přehled činnosti starosty předložit písemně.
Starosta přislíbil z časových důvodů zprávy o činnosti připravit písemně od příštího zasedání.
Mgr.Koudelková přednesla podnět od občanů, že sníh odklizený při komunikacích zanechává
bariéry u přechodů a chodníků.
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