Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 20./VII. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, konaného dne 21. 9. 2016 v zasedacím sále
ÚMČ Brno - Bosonohy
Přítomni: při jednání bylo přítomno 9 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina):
Sojka Miroslav, Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc.
Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing.
Korbička Jan
Nepřítomni: Ing. Kilian Pavel, Černý Martin, Ing. Korbička Jan do 18:05 hod
Omluveni:

Ing. Kilian Pavel, Černý Martin

Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:00 hod. přivítal přítomné zastupitele,
občany Bosonoh, zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a hosty. Následně konstatoval, že je
přítomných nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Na začátku jednání bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva MČ Brno – Bosonohy (Sojka Miroslav,
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička
Richard Ph.D., MBA, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav).
Navržený program jednání:
Technické náležitosti
Rozpočtové opatření č. 30,31,32/2016 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2016
Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017
Prodej pozemku p. č. 1300 a 1302, k. ú. Bosonohy – aktualizace vyjádření
Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období 2018-2022
Kritéria pro posuzování žádostí pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ BrnoBosonohy
7) Změna katastrální hranice a změna správní hranice k. ú. Kohoutovice a k. ú. Bosonohy
8) Žádost Spolku pro Křivánky z. s. – o projednání bodů k projektu Slunečná
9) Žádost Baustudio, s.r.o. k vyjádření MČ Brno – Bosonohy k projektové dokumentaci pro
územní řízení akce: „Obytná zóna Slunečná“
10) Informace - starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí
11) Interpelace
12) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ad1)

Technické náležitosti

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 1/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 1/VII/20 bylo schváleno.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.
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Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku Lančaričovou.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 2/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a
Zdeňku Lančaričovou.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Dočekal)
Usnesení 2/VII/20 bylo schváleno.
V 18:05 přišel Ing. Korbička, přítomno 9 členů zastupitelstva.
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ.
Připomínky nebyly žádné, zápis je považován za schválený.
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu.
Další návrh na doplnění programu zastupitelstva nebyl podán.
Z důvodu vydání rozpočtového opatření starostou pod č. jednacím 30 v období od vydání
materiálů na ZMČ ke dni konání se upravuje číslování RO do programu na 31 až 33.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 3/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání 20/VII ZMČ.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 3/VII/20 bylo schváleno.
Schválený program jednání:
Technické náležitosti
Rozpočtové opatření č. 31,32,33/2016 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2016
Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017
Prodej pozemku p. č. 1300 a 1302, k. ú. Bosonohy – aktualizace vyjádření
Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období 2018-2022
Kritéria pro posuzování žádostí pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ BrnoBosonohy
7) Změna katastrální hranice a změna správní hranice k. ú. Kohoutovice a k. ú. Bosonohy
8) Žádost Spolku pro Křivánky z. s. o projednání bodů k projektu Slunečná
9) Žádost Baustudio, s.r.o. k vyjádření MČ Brno-Bosonohy k projektové dokumentaci pro
územní řízení akce: „Obytná zóna Slunečná“
10) Informace – starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí
11) Interpelace
12) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ad2) Rozpočtové opatření č. 31,32,33/2016 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok
2016
a)
Zvýšení příjmů za inzerce v Bosonožském zpravodaji a s tím související zvýšení výdajů na tisk
a grafiku Bosonožského zpravodaje.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu o 4.000 Kč.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
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Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 4/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2016 v rozpočtu
městské části Brno-Bosonohy na rok 2016 v objemu + 4.000 Kč na straně příjmů a výdajů.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 4/VII/20 bylo schváleno.
b)
Neinvestiční transfer Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní
ochrany dětí v roce 2016 – zbývající část transferu.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu o 20.000 Kč.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 5/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2016 v rozpočtu
městské části Brno-Bosonohy na rok 2016 v objemu + 20.000 Kč na straně příjmů a
výdajů.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 5/VII/20 bylo schváleno.
c)
Zařazení nového výdaje – příspěvkem na činnost Sněmu starostů na účet MČ Brno-střed, která
spravuje finanční prostředky v rámci celého statutárního města Brna. Každá z MČ přispěje
částkou 1.000 Kč a tyto prostředky budou využity na různé expertní posudky, legislativní návrhy
aj. dle požadavků Sněmu starostů.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu o 1.000 Kč.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 6/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 v rozpočtu
městské části Brno-Bosonohy na rok 2016 v objemu + 1.000 Kč na straně příjmů a výdajů.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 6/VII/20 bylo schváleno.
ad3) Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok
2017
Na základě Zásad přípravy rozpočtu je předložen ke schválení harmonogram přípravy rozpočtu
na rok 2017.
V harmonogramu je počítáno, že Finanční výbor projedná návrh rozpočtu jedenkrát, v případě,
že se finanční výbor bude návrhem rozpočtu zabývat opakovaně, je třeba lhůty zohlednit do
harmonogramu a upravit navazující.
V případě, že samospráva bude chtít jiný postup při schvalování, je třeba předložený návrh
upravit.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
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Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 7/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské
části Brno-Bosonohy na rok 2017.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 7/VII/20 bylo schváleno.
ad4) Prodej pozemku p. č. 1300 a 1302, k. ú. Bosonohy – aktualizace vyjádření
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy na svém 15/VII zasedání dne 10.2.2016 projednalo
prodej pozemku p.č. 1300 k.ú. Bosonohy manželům Cidlíkovým, bytem Práčata 10, Brno.
Z důvodu doplnění návrhu na dispozici navrhovateli, kteří požádali dodatečně také o prodej
pozemku p.č. 1302 k.ú. Bosonohy, který tvoří předzahrádku u rodinného domu Práčata 10, je
předkládáno toto doplnění návrhu na dispozici k vyjádření ZMČ Bosonohy.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
P. tajemník vysvětlil podrobnosti dané problematiky.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 8/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem dispozice s majetkem města,
prodej pozemku p. č. 1302 k. ú. Bosonohy o velikosti 15 m2 zájemci dle doplněného
návrhu na dispozici z 11/2015 o tento pozemek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 8/VII/20 bylo schváleno.

ad5) Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období
2018 – 2022
Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy je předložen výhled příjmové části rozpočtu –
místních poplatků, příjmů z pronájmu a příjmů z vlastní činnosti. Při stanovení údajů výchozího
roku 2017 je přihlíženo ke skutečnosti roku 2015. Následující roky rozpočtového výhledu jsou
navrženy s menšími odchylkami v téměř stejné výši, protože pokud nedojde ke změně právních
předpisů ohledně výše místních poplatků nebo Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy
nezvýší sazby místních poplatků stanovené vyhláškou statutárního města Brna o místních
poplatcích, tak se výše těchto příjmů výrazně nezmění. U příjmů z nájemného záleží vývoj na
podmínkách nájemních smluv s ohledem na inflační doložku, na ukončené a nově uzavřené
nájemní smlouvy.
P. Ružička – řádek 22 – financování no roky 2018 – 2022, každý rok plánovaný milion schodek.
Rozpočtovým výhledem chceme vyjádřit, že budeme mít schodkový rozpočet i nadále? Tím
dáváme zprávu, že se nebudeme snažit o vyrovnaný rozpočet?
P. Dočekalová – tímto je vyjádřena ta skutečnost, že rozpočet nebyl v minulosti nikdy vyrovnaný,
byl vždy schodkový. Jedná se pouze o předpoklad, že další rozpočty budou schodkové. Není
k tomu žádný podklad, nebylo projednáno v poradních orgánech.
P. Jiaxis – apeloval bych, aby se zastupitelstvo, zamyslelo nad rozvojem, tímto dáváme zcela
jasný signál, že tu nebudeme nic dělat.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 9/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený rozpočtový výhled městské části
Brno-Bosonohy na období 2018 – 2022 dle přílohy.
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Pro: 6
Proti: 2 (Růžička, Jiaxis)
Zdržel se: 1 (Korbička)
Usnesení 9/VII/20 bylo schváleno.
ad6) Kritéria pro posuzování žádostí pro výběr žadatelů o pronájem obecního
bytu v MČ Brno-Bosonohy
Z jednání bytové komise dne 11.7.2016 vzešly návrhy na úpravu kritérií pro posuzování žádostí
pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy. Tyto změny byly vyvolány
skutečností, že komise řešila výběr nového nájemce do uvolněného bytu v bytovém domě
Konopiska a shledala, že tato kritéria (dříve nazvaná Postup při posuzování žádostí pro výběr
žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy) z roku 2012 je třeba upravit v několika
bodech.
K návrhu bytové komise předkládá svoje návrhy i starosta MČ Brno-Bosonohy.
P. Jiaxis – to posouzení a výběr by měl být univerzální, je tam určitá separace segregace lidí.
Bylo by vhodné se inspirovat u ostatních městských částí. Výběr nájemníka je ohromná zátěž.
P. Dočekal – bod subjektivní kritérium je podivnější.
P. Korbička – je tu posuzován nárůst nájemníků během trvání nájemní smlouvy?
P. Růžička – existuje možnost neprodloužení NS.
P. Jiaxis – není tady místo pro diskuzi o jednotlivých kritériích a pravidlech. Bylo by vhodné
nechat prostor na vyjádření a pak teprve schvalovat.
P. starosta – materiály byly rozeslány sedm dní dopředu.
P. Jiaxis – proč došlo k vyjmutí pasáže o prodloužení nájemní smlouvy na další tři roky?
P. Dočekalová – bylo schváleno na minulém zastupitelstvu.
P. Korbička – jaká je páka na vystěhování nájemníků po ukončení nájemní smlouvy.
P. starosta – buď odchází dobrovolně, nebo žaloba.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 10/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje Kritéria pro posuzování žádostí pro výběr
žadatelů o pronájem obecního bytu v městské části Brno-Bosonohy.
Pro: 7
Proti: 1 (Jiaxis)
Zdržel se: 1 (Růžička)
Usnesení 10/VII/20 bylo schváleno.
ad7) Změna katastrální hranice a změna správní hranice k. ú. Kohoutovice a k.
ú. Bosonohy
V areálu ZŠ Pavlovská byla v roce 2015 dokončena stavba „In-line dráha“, která se nachází
současně na pozemku p. č. 2901 k. ú. Kohoutovice a pozemku p. č.3124/3 k. ú. Bosonohy.
Pozemek p. č.3124/3 k. ú. Bosonohy je menší než pozemek p. č. 2901 k. ú. Kohoutovice, a
protože celý sportovní areál je využíván ZŠ Pavlovská, navrhuje Majetkový odbor MMB, aby
nová katastrální hranice byla vedena mezi pozemky p. č.3124/3 k.ú. Bosonohy (pozemek
zanikne do p. č. 2901 k. ú. Kohoutovice) a p. č.3124/1 k.ú. Bosonohy.
P. tajemník vysvětlil podrobně problematiku dané lokality.
P. Jiaxis – vyslovil nesouhlas se změnou katastrální hranice, minimálně s náhradou jiného
pozemku.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
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Usn. 11/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se změnou katastrální hranice a změnou
správní hranice dle usnesení 11./VI zasedání Zastupitelstva městské části BrnoBosonohy, konaného dne 3.11.2011 bez náhrady jiného pozemku.
Pro: 7
Proti: 2 (Jiaxis, Korbička)
Zdržel se: 0
Usnesení 11/VII/20 bylo schváleno.
ad8) Žádost Spolku pro Křivánky z. s. o projednání bodů k projektu Slunečná
Na základě žádosti Spolku pro Křivánky z. s. o projednání bodů k projektu Slunečná byl tento
bod zařazen do programu. Toto zařazení je i účelné vzhledem k dalšímu bodu jednání
zastupitelstva, vyjádření k projektu pro územní řízení „Obytná zóna Slunečná“.
P. starosta – jedná se o dva spolu související problémové body, diskuzi prosím velice zkráceně
a jednoduše.
P. Růžička – znamená to, že budeme tyto požadované posudky platit?
P. starosta – zatím určitě ne, s těmito požadavky vstoupíme do jednání s MMB o přípravě
plánovací smlouvy.
P. tajemník – z těchto jednání o přípravě plánovací smlouvy teprve vyplyne, kdo bude financovat
potřebné posudky (investor, MMB…)
P. Jiaxis – MČ není součástí plánovací smlouvy – je to záležitost obce Brno město, MČ do
výstavby skoro zasahovat nemůže, je to záležitost magistrátu a místního SÚ.
P. Jiaxis – debata by měla být mezi místními a developerem. na zastupitelstvu je pouze to, zda
jsme ochotni přijmout rozšíření této oblasti o dalších 450 nových lidí.
P. Výplach – vítám občany oblasti Křivánky a zástupce Spolku pro Křivánky z. s., informuji
zastupitelstvo o nevyhovující šířce vozovky (3,10 m až 5,10 m), denní průjezd cca 600
automobilů, problém výjezdu z ulice Skalní na ulici Pražská, komunikace Křivánky je v
nevyhovujícím technickém stavu. Občané dané oblasti nejsou proti výstavbě sídliště Slunečná,
ale požadujeme jediné, a to je vybudování přímého napojení na ulici Pražskou. V současné
době, myslím si, že ulice Křivánky nesplňuje, aby zde vznikl nárůst dalších 400 aut. Já osobně
s tím souhlasit nebudu. Chtěl bych dát požadavek, aby firma zvážila a provedla přímé napojení.
Nejsme připraveni na nárůst obyvatel o dvacet procent (škola, školka…)
P. Mitrenga vystoupil za Spolek pro Křivánky – požádali jsme Vás o zajištění vypracování
odborných stanovisek. Stále se obáváme dopadů a problémů s uvažovanou výstavbou.
Doprava i počet obyvatel v dané oblasti vzroste několikanásobně. Již v minulosti (2006, 2011)
vydalo zastupitelstvo nesouhlasné stanovisko s dopravním řešením staveb v oblasti Křivánky.
Žádáme Vás, abyste vydali další stanoviska, která by chránila obyvatele.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. /VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí žádost Spolku pro Křivánky z. s. o
projednání bodů k projektu „Obytná zóna Slunečná“ s tím, že požadované body dle
žádosti budou předmětem projednání s MMB při přípravě podkladů pro vydání stanoviska
primátora a pro přípravu plánovací smlouvy.
Pro: 4 (Kalná, Sojka, Výplach, Lančaričová)
Proti: 0
Zdržel se: 5 (Korbička, Jiaxis, Růžička, Melounová, Dočekal)
Usnesení /VII/20 nebylo schváleno.
ad9) Žádost Baustudio, s.r.o. k vyjádření MČ Brno – Bosonohy k projektové
dokumentaci pro územní řízení akce: „Obytná zóna Slunečná“
Byla předložena dokumentace pro územní řízení k vyjádření MČ Brno-Bosonohy. Toto vyjádření
se vydává z hlediska místních zájmů a s ohledem na územní rozvoj, MČ Brno–Bosonohy je
účastníkem řízení. Zároveň byly podány žádosti o vyjádření k této dokumentaci na referát ŽP a
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referát dopravy a silniční hospodářství. Z pohledu ŽP (působnosti místního referátu a jeho
oprávnění) nejsou žádné námitky. K vyjádření v oblasti významných krajinných prvků je
oprávněn vydat stanovisko odbor ŽP MMB. Vyjádření místního referátu dopravy a silničního
hospodářství není zatím dokončeno vzhledem k náročnosti a významu tohoto zásadního
vyjádření.
Diskuse:
Zástupce firmy Baustudio – plánovací smlouva se projednává s účastí MČ a není uzavřena,
dokud se všichni zúčastnění nedomluví. Po té co nás Spolek pro Křivánky informoval o špatné
dopravní situaci, jsme hledali řešení. Do sídliště nebudou občané zajíždět přes Sojkovu, ale
bude vybudovaná vozovka na hranici rodinných domů a areálu Esox, tzn., že veškerá doprava
bude mimo část Křivánek, kde jsou rodinné domy. Přímé připojení na ulici Pražskou není
v souladu s územním plánem a nelze ho povolit. Navrhli jsme, že pokud vy se jako zastupitelstvo
rozhodnete, že toto připojení požadujete do změny územního plánu, tak zajistíme vypracování
projektové dokumentace do důvodové zprávy pro změnu územního plánu. Dále jsme požádali
Brněnské komunikace, aby nám vyhodnotily provoz na křižovatce Skalní – Pražská. Závěr
zprávy – do třiceti sekund opustí křižovatku 75 % vozidel. Kamerový záznam vyhodnocení je
k dispozici.
Zástupce občanů – bude vůbec po čem jezdit? Jak se budou odstraňovat nečistoty? Není zde
kanalizace. Při menším dešti se tvoří na křižovatce jezero. Jak ta silnice bude vypadat po
provedení stavby? Problematická doba mezi osmou a desátou hodinou určitě nemůže splňovat
výsledky měření.
Zástupce firmy – právě pro existenci osobních pocitů jsme udělali tento odborný posudek, stav
vozovky na ulici Skalní a Křivánky je opravdu špatný. Při začátku stavby se provede pasport
(foto, videozáznam stavu vozovky) po skončení stavby se udělá pasport stavu nový. Provede
se srovnání a provedou se opravy. Odklízení odpadu se provádí v prvé řadě ručně. Kropička se
použije až nakonec. Na dotaz občanky – měření bylo prováděno od 7:00 do 11:00 a potom od
13:00 do 18:00. Pro umístění semaforu není provoz dostačující.
P. Korbička – je plánovaný obchvat Bosonoh, po jeho realizaci problém nájezdu na Pražskou
padá.
Zástupce firmy – škody vzniklé stavbou jsou řešeny v plánovací smlouvě kaucí, která slouží
k úhradě případných škod.
Občan – vy chcete pustit na komunikaci, která je už dnes v havarijním stavu?
Zástupce firmy – pokud by komunikace byla v havarijním stavu, tak musí orgán, který je za to
zodpovědný, provoz na této silnici zastavit.
P. Výplach – havarijní stav je vyhlášen od roku 1998.
Občan – v první fázi tam komunikace byla, proč zmizela?
Zástupce firmy – jedná se o komunikaci, která se objevila v územně plánovací studii, která byla
podkladem pro změnu územního plánu. Byl to pouze původní návrh.
P. Čoupek – v roce 2006 byla vypracovaná urbanistická územní studie Bosonohy 2, komunikace
byla navržena z Pražské, bylo tím řešeno napojení oblasti ulic Skalní a Křivánky směrem
k městu Brno. Tehdejší investor požádal o změnu územního plánu a tato studie byla zahrnuta
do návrhu nového územního plánu. Územní plán ani jeho aktualizace nebyly schváleny.
P. Dočekal – dotaz na havarijní stav vozovky, jak sjednat nápravu?
P. starosta – správce Bkom, bude se řešit v rámci kanalizace.
Zástupce spolku – dalším problémem je parkování u učiliště, při velkém provozu tam budou
umístěny značky zákaz stání a kde se pak bude parkovat? Všechny tyto problémy jsme uvedli
v naší žádosti, mysleli jsme si, že o nich budete hlasovat, požádali jsme Vás o Váš názor,
pochopili jsme, že na zastupitelstvu to chodí jinak, příště budeme moudřejší.
P. Jiaxis – zastupitelstvo nemá kompetenci k projednání tohoto problému, bylo by dobré udělat
besedu.
P. Korbička – zastupitelstvo by nemělo zpochybňovat rozhodnutí určených orgánů.
Občan – kde je oficiálně daný ten havarijní stav komunikace?
Občan – když jsem stavěl dům, musel jsem si koupit svoji komunikaci, abych mohl zkolaudovat.
Zástupce firmy – MČ má možnost výstavbu ovlivnit pouze v rámci plánovací smlouvy.
Občan – zastupitelstvo nemá pravomoci, z jakého je to důvodu, pravomoci má tedy město.
Není na čase, aby se MČ od města odtrhla?
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P. starosta ukončil diskuzi. Navržené usnesení řeší, že bude MČ požadovat zakotvení Vašich
připomínek do plánovací smlouvy.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 12/VII/20 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní řízení stavby: „Obytná zóna Slunečná“ předložené společností
BAUSTUDIO, s.r.o.
Před vydáním svého stanoviska požaduje doložit:
- kopie všech vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury, které budou předloženy stavebnímu úřadu k
žádosti o umístění stavby, včetně zapracování jejich případných podmínek v projektové
dokumentaci,
- podklady (např. průzkumy, měření, studie, znalecké posudky, aj.), které byly zpracovány
(zapracovány) v rámci projektové dokumentace a budou předloženy stavebnímu úřadu k
žádosti,
- vyjádření účastníka řízení - Spolku pro Křivánky z. s., ev. jiného, pokud je k dispozici,
a ukládá starostovi zahájit jednání s MMB pro přípravu podmínek k této stavbě pro vydání
stanoviska primátora ve smyslu Statutu a svolání koordinační schůzky s majetkovým
odborem MMB pro přípravu podmínek plánovací smlouvy k této stavbě.
Pro: 8
Proti: 1 (Výplach)
Zdržel se: 0
Usnesení 12/VII/20 bylo schváleno.
Ve 20.00 hod byla navržena pětiminutová přestávka do 20.05

ad10)

Informace -

starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí

P. Výplach :
– Komise pro životní prostředí – projednání žádosti na zrušení palných dnů
především soboty – komise rozhodla ponechat palné dny ve čtvrtek a
v sobotu.
– Dopravní komise
- projednání žádosti jízdy po chodníku – tuto výjimku může povolit,
ministerstvo dopravy dle zákona 361/2000 Sb.,
- prověřit možnost vybudování světelného přechodu na ulici
Ostopovická,
- doplnit přechody o oranžové výstražné světlo, zvážit barevné označení,
- zvážit úsekové měření rychlosti
- vyzýváme starostu, aby vstoupil do jednání s ředitelem SŠSŘ o
parkování studentů na ulici Skalní.
P. Pavlata – Stavební komise
- vyslovili jsme souhlas s výstavbou Slunečné, nesouhlasíme s napojením na ulici
Křivánky.
- navrhujeme zastupitelstvu městské části, aby zažádalo o změnu napojení obchvatu
Bosonoh na Magistrát města Brna (posunutí o 200 m).
- doporučujeme úřadu městské části, aby zažádal o vyjádření společnosti Bkom co se
bude dít s opravou vozovky Křivánky, která je v havarijním stavu od roku 1998.
P. Korbička – abychom nezablokovali vybudování obchvatu tímto posunutím.
P. Dočekal – termín zasedání kulturní komise 10.10.2016 – pozval pana starostu na
zasedání komise.
Starosta
- kanalizace – probíhají a budou probíhat pracovní schůzky jednou za měsíc,
- žádost na MMB IO – o harmonogram kanalizace. IO zaslal informaci, že začátek
stavby je předpokládán v roce 2018 - 2019.
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-

-

vyhláška o hlukovém území MMB – MČ Bosonohy byla uvedena jako městská část
ohrožena hlukem – Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo návrh nové vyhlášky na
vyloučení území z hlukové ochrany – týkalo by se i naší MČ. MČ odeslala připomínky
k této vyhlášce na Svaz měst a obcí a zároveň na Ministerstvo pro místní rozvoj a
kopii na MMB.
poděkoval za provedení Babských hodů.
zápis ze sněmu starostů
výběr firmy na zhotovení kotelny v ZŠ – firma Matoušek
výběr firmy na zateplení ZŠ – firma G VEST spol. s r.o.

ad11)

Interpelace

ad12)

Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

P. Skopalík – žádost na pana Výplacha, zda by mohl shromáždit vyjádření příslušných orgánů
ke Slunečné.
P. starosta – Spolek pro Křivánky je účastníkem řízení a může si veškerá vyjádření vyžádat.
Různé:
Korbička – info - 5.10.2016 v Sono hrají Synkopy 61 výročí.
Na závěr starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání
v 20:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 20. jednání ZMČ

..................................................
Miroslav Sojka
Starosta MČ Brno-Bosonohy
Ověřovatelé zápisu:

..............................................
Jiří Výplach

........................................
Zdeňka Lančaričová

..............................................
Zapsala: Martina Dvořáková
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