Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 27./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 28.6.2017 v zasedacím sále
ÚMČ Brno–Bosonohy
Přítomni: při jednání bylo přítomno 10 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, Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis
Anastazios, Kilian Pavel Ing. od 18:35
Nepřítomni: Dočekal Miloslav, Kilian Pavel Ing. do 18:35
Omluveni:
Dočekal Miloslav
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:05 h. 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 9 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav,
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička
Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis Anastazios).
Navržený program jednání:
1) Technické náležitosti
2) Stanovisko MČ Brno-Bosonohy k investičnímu záměru města – „Zkapacitnění odvodu
dešťových vod z lokality Kamenný vrch II“
3) Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
4) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
5) Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44
za rok 2016
6) Bytový dům KONOPISKA – proces schvalování
7) Výsledky následné veřejnoprávní kontroly u příjemců neinvestičních dotací za rok 2016
8) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace spolku Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách v roce 2017
9) Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12, 13/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
10) OZV – palné dny
11) Investice – požadavky na OI MMB
12) Různé
13) Interpelace
14) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
ad1)

Technické náležitosti

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 1/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 1/VII/27 bylo schváleno.
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Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku
Lančaričovou.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 2/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a
Zdeňku Lančaričovou.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 2/VII/27 bylo schváleno.
Starosta vyzval zastupitele k případnému předložení návrhu na úpravu nebo rozšíření
programu.
Starosta navrhl doplnění bodu 9 programu: Rozpočtové opatření č. 14.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 3/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu do bodu 9 –
Rozpočtové opatření č. 14/2017.
Pro: 9
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 3/VII/27 bylo schváleno.

Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 4/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 27/VII ZMČ.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 4/VII/27 bylo schváleno.
Schválený program jednání:

1) Technické náležitosti
2) Stanovisko MČ Brno-Bosonohy k investičnímu záměru města – „Zkapacitnění odvodu
dešťových vod z lokality Kamenný vrch II“.
3) Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
4) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
5) Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Bosonožské
nám. 44 za rok 2016
6) Bytový dům KONOPISKA – proces schvalování
7) Výsledky následné veřejnoprávní kontroly u příjemců neinvestičních dotací za rok 2016
8) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace spolku Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách v roce 2017
9) Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12, 13, 14/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
10) OZV – palné dny
11) Investice – požadavky na OI MMB
12) Různé
13) Interpelace
14) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. Připomínky nebyly,
zápis 26 ZMČ je považován za schválený.
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ad2) Stanovisko MČ Brno-Bosonohy k investičnímu záměru města
„Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II“.

–

V únoru tohoto roku nás požádal investiční odbor MMB o stanovisko k výstavbě retenční
nádrže na parcele p. č. 2162/6. Odpověď na jejich e-mail byla negativní. Hlavní důvod byl:
1/ Uvedená parcela je pronajímána k podnikatelským účelům a příjem z nájmu je velice
důležitou částkou v rozpočtu MČ.
2/Neznáme další varianty umístění odlehčovačky, ale každopádně jsme názoru, že by při
výstavbě v lokalitě Kamenný vrch II, v Novém Lískovci, by měla být umístěna tato podmiňující
stavba také na katastru Nového Lískovce.
Diskuze k tomuto bodu:
P. Růžička – proběhlo nějaké jednání, jsou si vědomi, že nám působí nějaké ztráty, nabídli
nám nějakou kompenzaci?
P. starosta – již v únoru nás požádal MMB IO o stanovisko k tomuto záměru. Odpověď měla
přibližně stejnou podobu, jako dnešní usnesení. Znovu nám tu žádost poslali, abychom se
vyjádřili.
P. Černý – jedná se o pozemek, ze kterého nám plyne zisk, také s tím nesouhlasím. Jen se
ptám, zda o tom byla vedena nějaká diskuze?
P. starosta – MČ Nový Lískovec dala záměr odvodnění daného území výstavbou retenční
nádrže na MMB.
P. Jiaxis – takže se nás nikdo neptal.
P. tajemník – jedná se o podpůrnou investici stavby celoměstského významu „Kamenný vrch
II“. Výstavba byla pozastavena cca v roce 2006 z důvodu, že nebylo vyřešeno odvodnění
oblasti. Odborná firma, která udělala návrh odvodnění, řeší pouze, zda je pozemek ve
vlastnictví města, nikoliv v jaké MČ se nachází.
P. Korbička – v současnosti se nedá moc dělat, vyslovíme nesouhlas a budeme čekat co
přijde.
P. tajemník – na pozemcích je budova v hodnotě 100.000 Kč, tato budova je na pozemcích
ÚZSVM.
P. Černý – když se zde postaví retenční nádrž, tak už tudy nebude moc vést žádná
cyklostezka.
P. Korbička – bylo by vhodné vložit do usnesení vsuvku o významném narušení naší
koncepce v dané oblasti.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 5/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s investičním záměrem města –

„Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II“ vzhledem k
tomu, že výstavba retenční nádrže je plánována na pozemku p. č. 2162/6 v k.ú.
Bosonohy. Pozemek p. č. 2162/6 k.ú. Bosonohy je nezbytným zdrojem příjmů
pro MČ Brno-Bosonohy v celkové výši příjmů ročně cca 400 tis. Kč, dále je v
této oblasti využíván objekt zakoupený MČ Brno-Bosonohy v pořizovací ceně
100000 Kč, který bez pozemku p. č. 2162/6 v k.ú. Bosonohy je nevyužitelný, a
dále z důvodu vložených investic do oprav a údržby tohoto pozemku v
posledním období (elektrifikace, oplocení apod.). Výstavba retenční nádrže by
měla být situována na katastr Nového Lískovce. Investiční záměr, na pozemku p.
č. 2162/6 k.ú. Bosonohy, významně narušuje koncepci využití ploch v této
oblasti, které jsou plánovány MČ Brno-Bosonohy v souladu s územním plánem.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 5/VII/27 bylo schváleno.
ad3) Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
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V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků, v platném znění je předložen Zastupitelstvu městské části
Brno-Bosonohy závěrečný účet městské části za rok 2016. V závěrečném účtu jsou obsaženy
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o
tvorbě a použití fondů, hospodaření vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství),
finanční vypořádání zřízené příspěvkové organizace. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu statutárního města Brna.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 6/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy MČ Brno-Bosonohy:
Souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části BrnoBosonohy za rok 2016 a to bez výhrad.
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2016
se stavem celkových příjmů
22 763 333,42 Kč
se stavem celkových výdajů
27 151 351,22 Kč
se stavem zdrojů finančního vypořádání
1 048 292,00 Kč
se stavem potřeb finančního vypořádání
17 033,73 Kč
s účetním stavem účelových fondů po finančním vypořádání
Fond rozvoje a rezerv
4 507 418,82 Kč
Sociální fond
41 943,55 Kč
s výsledkem hospodaření rozpočtové činnosti-ziskem
4 375 987,36 Kč
s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti-ziskem
191 553,38 Kč
Pro: 7.
Proti: 0.
Zdržel se: 2 (Jiaxis, Korbička).
Usnesení 6/VII/27 bylo schváleno.

ad4) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Bosonohy za rok 2016
ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka Městské části Brno-Bosonohy za rok 2016 v
souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. dle protokolu.
Součástí účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
P. Černý – FV zjistil, že máme spoustu historicky otevřených projektů. FV doporučuje ZMČ,
aby aktualizovalo otevřené projekty a rozhodlo o odpisu těch projektů, které nebudou
v nejbližších letech realizovány.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 7/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje účetní závěrku městské části BrnoBosonohy za rok 2016.
Pro: 7.
Proti: 0.
Zdržel se: 2 (Jiaxis, Korbička).
Usnesení 7/VII/27 bylo schváleno.
ad5) Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ
Bosonožské nám. 44 za rok 2016
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ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Bosonožské nám. 44 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. V obcích, kde starosta vykonává
pravomoc rady obce je zastupitelstvu vyhrazeno též schvalování účetní závěrky obcí zřízené
příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni. (§ 99, odst. 2, písm. g zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění).
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
P. ředitel – k účetní závěrce neměl žádné připomínky. Poděkoval za účast na desátém výročí
nové školky.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 8/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Bosonožské nám. 44 za rok 2016.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 8/VII/27 bylo schváleno.
ad6) Bytový dům KONOPISKA – proces schvalování
Dle požadavků územního odboru IROP pro Jihomoravský kraj byla upravena projektová
dokumentace, nyní je zpracována zadávací dokumentace, která je zadána na Portál IS KP14+
jako součást MS2014+, který je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a
správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 9/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí probíhající přípravu „Zateplení
bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“ a pověřuje starostu, ve spolupráci s
odborem implementací MMB a příkazníkem VZ dle příkazní smlouvy, vyhodnocením
výběrového řízení včetně schválení smlouvy a jejího podpisu s vybraným uchazečem
na základě výsledku výběrového řízení.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 9/VII/27 bylo schváleno.
V 18:35 přišel Ing. Kilian. Na jednání přítomno 10 členů zastupitelstva.
ad7) Výsledky následné veřejnoprávní kontroly u příjemců neinvestičních
dotací za rok 2016
V květnu 2017 byla provedena následná veřejnosprávní kontrola u příjemců neinvestičních
dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2016.
V roce 2016 byly poskytnuty neinvestiční dotace na základě veřejnoprávních smluv 8
subjektům:
Římskokatolická farnost Troubsko
Svornost Bosonohy
Fotbalový klub SK Bosonohy
Tenisový klub Brno-Bosonohy
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy
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Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy
Rodinná pohoda Vyškov
Unie ROSKA, reg. org. ROSKA Brno-město
Diskuze k tomuto bodu:
P. Dočekalová – k dnešnímu dni, dva subjekty dostaly výzvu na doložení vyúčtování. Rodinná
pohoda reagovala, ale Svornost Bosonohy ne. Bylo by vhodné do budoucna trénování paměti
řešit fakturačně, a protože tuto službu využívá senior klub, tak jemu navýšit na příští období
příspěvek. Úřad byl nucen postupovat tímto způsobem, z hlediska zákonů je jejich vyúčtování
neprůkazné. Zda ZMČ vezme výsledky kontroly na vědomí bez následujících opatření je na
jeho zvážení.
P. starosta – jsou to stále opakující se problémy. Jsou daná pravidla, která je třeba plnit.
P. Černý – FV se k tomu nevyjádřil, protože není schopen rozlišit dotaci od kompenzaci za
využití prostor Orlovny akcemi MČ. Proběhla se Svorností diskuze?
P. starosta – o problematice vyúčtování jsme nemluvili. Pouze jsme řešili problém vyúčtování
hodů. Svorností byla stanovena hodinová sazba na 225 Kč. V letošním roce, kdy stárci mohou
cvičit v tělocvičně školy, bychom měli hradit pouze za dny od pátku do pondělí. Navržené
částky (původní 15.000 Kč po úpravě 10.000 Kč) jsou pro nás neakceptovatelné. S paní
místostarostkou jsme se shodli na tom, že přijatelná částka je 7.000 Kč.
Zastupitelé řešili, zda udělit subjektům za nedoložení vyúčtování nějakou sankci.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 10/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky následné veřejnoprávní
kontroly u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2016
s následujícími opatřeními: Spolek Svornost bude vyrozuměn, že do 31.7.2017 doloží
zbývající dokumenty, jinak bude městská část Brno-Bosonohy postupovat dle
ustanovení veřejnoprávní smlouvy (výpověď a vrácení dotace).
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 1 (Jiaxis).
Usnesení 10/VII/27 bylo schváleno.

ad8) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace spolku Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách v roce 2017
Spolky Rodinná pohoda a Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách byly při
předběžné veřejnosprávní kontrole vyzvány k doložení podkladů do termínu 26.1.2017.
Protože do tohoto data na výzvu uvedené spolky nereagovaly, nebyla veřejnoprávní smlouva
předložena zastupitelstvu ke schválení.
Nyní byly předloženy požadované doklady od spolku Občané za ochranu kvality bydlení v
Brně-Bosonohách, a proto je předložena zastupitelstvu ke schválení veřejnoprávní smlouva
tohoto spolku.
P. Růžička – jako člen spolku se zdržím hlasování – střed zájmů.
P. Jiaxis – jak je to se slibem, že finančně podpoříme právního zástupce. Obrátil se na MČ
někdo?
P. starosta – částka na právního zástupce je vyčleněna v rozpočtu. Nikdo se na nás neobrátil.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 11/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje veřejnoprávní smlouvu na účelovou
dotaci poskytnutou z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy pro rok 2017 níže

6

uvedenému subjektu: Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, Pražská
469/29, Brno, IČ 26660407.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 1 (Růžička).
Usnesení 11/VII/27 bylo schváleno.
ad9) Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12, 13, 14/2017 v rozpočtu MČ BrnoBosonohy
ad9a) Rozpočtové opatření č. 9/2017
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 12/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 1 048 000 Kč na straně příjmů v § 6330převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a na straně výdajů v § 6409ostatní činnosti jinde nezařazené, v objemu 17 000 Kč na straně výdajů v § 6330převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a v objemu 17 000 Kč na straně
financování.
Pro: 8.
Proti: 0.
Zdržel se: 2 (Jiaxis, Korbička).
Usnesení 12/VII/27 bylo schváleno.
ad9b) Rozpočtové opatření č. 10/2017
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 13/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 259 235,42 Kč na straně výdajů v § 2212silnice a v objemu 259 235,42 Kč na straně financování.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 1 (Jiaxis).
Usnesení 13/VII/27 bylo schváleno.
ad9c) Rozpočtové opatření č. 11/2017
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 14/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 1 000 000 Kč na straně příjmů v § 6330převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a na straně výdajů v § 2219ostatní záležitosti pozemních komunikací.
Pro: 9.
Proti: 0.
Zdržel se: 1 (Jiaxis).
Usnesení 14/VII/27 bylo schváleno.
ad9d) Rozpočtové opatření č. 12/2017
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Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 15/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu -52 000 Kč na straně příjmů v položce 1122daň z příjmů právnických osob za obce a v objemu – 3 000 Kč na straně výdajů v §
6399-ostatní finanční operace a v objemu -49 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.
Pro: 10.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 15/VII/27 bylo schváleno.
ad9e) Rozpočtové opatření č. 13/2017
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 16/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 138 672 Kč na straně příjmů v položce 4116ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a v objemu 138 672 Kč na
straně výdajů v § 6171-činnost místní správy.
Pro: 10.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 16/VII/27 bylo schváleno.
ad9f) Rozpočtové opatření č. 14/2017
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 17/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017 v rozpočtu
MČ Brno–Bosonohy na rok 2017 v objemu + 28 000 Kč na straně výdajů a v § 3639komunální služby a rozvoj a v objemu – 28 000 Kč na straně výdajů v § 3632pohřebnictví
Pro: 10.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 17/VII/27 bylo schváleno.

ad10)

OZV – palné dny

OŽP MMB byl v druhé polovině roku 2016 osloven některými městskými částmi o další
aktualizaci OZV.
Podle § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, může obec
stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem
jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Při stanovení podmínek nebo
zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním
obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
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Dle směrnice tajemníka MMB č. 1/2013 se návrh OZV zasílá k připomínkám a k zaujetí
stanoviska příslušným orgánům městských částí, s výjimkou návrhů změn, kde již byl obsah
návrhu příslušným orgánem MČ odsouhlasen.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 18/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem nové OZV č. .../2017, která
zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a
9/2015.
Pro: 10.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 18/VII/27 bylo schváleno.
ad11)

Investice – požadavky na OI MMB

MMB OI nás požádalo o zaslání seznamu požadavků na finanční zdroje na realizaci investic
pro rok 2018, které městská část plánuje realizovat a které jsou nad rámec finančních
možností městské části. Týká se investic, které jsou ve vysokém stupni přípravy a jste schopni
se zavázat k jejich realizaci v roce 2018. Seznam požadavků na rok 2018, na finanční zdroje
na realizaci investic školských zařízení a dále na realizaci ostatních investic, je sestaven dle
priorit MČ Brno-Bosonohy.
P. Růžička – jak se pozná, že MČ plánuje revitalizaci veřejného prostranství při ulici Zájezdní
Bylo k tomu nějaké usnesení?
P. starosta – bylo to představeno na zastupitelstvu v minulosti.
P. tajemník – k hasičce usnesení není.
P. Jiaxis – chtěl bych poprosit o rozdělení na dvě usnesení.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 19/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí požadavky na finanční zdroje na
realizaci investic pro rok 2018, které Základní škola a Mateřské škola Brno, Bosonožské
nám. 44, příspěvková organizace plánuje realizovat, a které jsou nad rámec finančních
možností městské části a schvaluje návrh dle předložené přílohy.
Pro: 10.
Proti: 0.
Zdržel se: 0.
Usnesení 19/VII/27 bylo schváleno.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 20/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí požadavky na finanční zdroje na
realizaci investic pro rok 2018, které městská část plánuje realizovat, a které jsou nad
rámec finančních možností městské části a schvaluje návrh dle předložené přílohy.
Pro: 6.
Proti: 1. (Jiaxis).
Zdržel se: 3 (Růžička, Korbička, Černý).
Usnesení 20/VII/27 bylo schváleno.
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ad12)

Různé

12.1. Projekt organizace hromadné dopravy na území města Brna no rok 2016
Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 21/VII/27 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí přípravu Projektu organizace
hromadné dopravy na území města Brna na rok 2018 bez připomínek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Jiaxis).
Usnesení 21/VII/27 bylo schváleno.
P. starosta – v úterý v RMB byl předložen bod Slunečná. Bod byl následně stažen pro
nedostatek podkladů. Dnes jsme byli na KÚ, připravují se od srpna kontroly staveb. Znovu
připomínám
P. Korbička – jaká jsou kritéria pro oceňování významných osobností
P. starosta – návrhy podávají místní organizace, samozřejmě můžou návrhy podávat i členové
zastupitelstva.
P. Černý – Slunečná – zajímá mě, zdali je jednáno na městě proti dravému developerovi.
Nabízím svoji pomoc při účasti na případných jednáních.
ad13)

Interpelace

Žádné nebyly.

ad14)

Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání
ve 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 27. jednání ZMČ

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

........................................
Zdeňka Lančaričová
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..............................................
Zapsala: Martina Dvořáková
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