Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 17. 5. 2012 v zasedacím sále ÚMČ BrnoBosonohy
Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Mgr.
Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava Kilianová, Martin Černý, Vilém Meloun, Mgr. Petr Juráček,
Marcela Melounová
Nepřítomni: Ing. Jan Korbička, Ivan Nečas, Miroslav Sojka
Omluveni: Ing. Jan Korbička, na úvod omluveni - p. Martin Černý, Ing. Pavel Kilian a Mgr. Petr Juráček a
Květoslava Kilianová
Navržený program jednání:
1) Technické náležitosti
2) Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva, zpráva starosty,
místostarosty a úřadu MČ
3) Zpráva o inventarizaci majetku a závazků MČ Brno-Bosonohy v roce 2011
4) Závěrečný účet Městské části Brno-Bosonohy za rok 2011
5) Rozpočtové opatření č. 10/2012
6) Bosonožský zpravodaj – Statut – připomínky (koncept předán na 15 ZMČ)
7) Různé
Úvodem starosta přivítal všechna přítomné. Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:05 hodin
konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, omluvil nepřítomné zastupitele a sdělil, že je na začátku
velmi nízká účast, ale je přítomen nadpoloviční počet členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Na začátku jednání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Marie Špačková,
Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Mgr. Helena Koudelková, Vilém Meloun, Marcela Melounová)
Starosta následně přešel k programu jednání.
ad1)
Technické náležitosti
V tomto bodu jednání starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 1/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta vyzval 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/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Helenu Koudelkovou a Jiřího
Výplacha.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
18.09 se dostavil Mgr. Petr Juráček a pí. Květoslava Kiliánová – přítomno celkem 10 zastupitelů.
Starosta se otázal zastupitelů, zda mají připomínky k zápisu z minulého ZMČ.
K minulému zápisu nebyly podány žádné připomínky.
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Pí. Kiliánová – dotaz na pí. M. Špačkovou ohledně zeleně na ul. Pražská.
Odpověď – zeleň dle projektu, osázení ostrůvku – z bezpečnostních důvodů ne, dalším v bodu Různé.
Následně vyzval starosta všechny zastupitele k vyjádření, zda nemají další návrh k jednání a k navrženému
programu dnešního zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že nikdo žádný návrh nepodal, seznámil starosta přítomné s body, které navrhuje do
projednání. Jedná se záležitosti došlé v posledních dnech, kde je žádoucí tyto body projednat.
Předložen návrh na zařazení nového bodu Informace k projektu „Komunál“
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 3/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod:
Informace k projektu „Komunál“ zpráva k projektu – hned jako č. bod 2.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta předložil návrh na zařazení nového bodu - problematika nákupu budovy.
V průběhu projednávání v 18.15 hod. se dostavil pan Martin Černý - přítomno celkem 11 zastupitelů
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 4/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod:
problematika nákupu budovy - jako bod č. 3.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1(Černý)
Usnesení bylo schváleno.
Dále předložil starosta návrh na zařazení nového bodu Žádost Brněnské komunikace a.s. – směna
pozemků v k.ú. Bosonohy.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 5/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod:
Žádost Brněnské komunikace a.s. – směna pozemků v k.ú. Bosonohy jako bod 9.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Jako poslední návrh přednesl starosta zařazení nového bodu Rozpočtové opatření č. 11/2012.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 6/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod:
Rozpočtové opatření č. 11 /2012 - jako bod 10.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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)

Technické náležitosti
Informace k projektu „Komunál“
Problematika nákupu budovy
Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva, zpráva starosty,
místostarosty a úřadu MČ
Zpráva o inventarizaci majetku a závazků MČ Brno-Bosonohy v roce 2011
Závěrečný účet Městské části Brno-Bosonohy za rok 2011
Rozpočtové opatření č. 10/2012
Bosonožský zpravodaj – Statut - připomínky (koncept předán na 15 ZMČ)
Žádost Brněnské komunikace a.s. – směna pozemků v k.ú. Bosonohy
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10) Rozpočtové opatření č. 11 /2012
11) Různé
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 7/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
ad2)

Informace k projektu „Komunál“

Starosta uvedl tento nový bod programu jako mimořádně vložený, neboť v oblasti tohoto projektu proběhla
v posledních dnech řada jednání.
Starosta předal slovo arch. Čoupkovi, který informoval o jednáních se strategickým partnerem propojeným
s obchodní sítí Billa a Penny. V dnešních dnech projednávají v Praze možnosti výstavby v Bosonohách, pokud
rozhodnou že ano, bude návštěva této společnosti zde koncem srpna nebo v září. Pokud obdrží z nadřízeného
orgánu v zahraničí souhlas, bude zahájeno územní řízení. Arch. Čoupek podal informace k problematice Billa a
Penny (Billa větší, Penny diskontní) a z toho plynoucích nároků na parkoviště, dopravu a jiné. Problematika
zásobování ovlivní výběr, Billa používá dodávková vozidla, Penny kamiony - problém přístupu přes mostek.
Vzhled řetězců je také jiný. Další informace po jednání komise RUM za 3 týdny
Starosta shrnul tento bod v návaznosti jak na vývoj tohoto projektu od minulého období před pár lety, tak na již
dříve zpracovaný projekt a na postupný vývoj tohoto projektu.
Dotazy
Mgr. Koudelková ––jednoznačně pro Penny, v případě volby Billy lidé budou dávat přednost Kauflandu.
Arch. Čoupek – nutné schůzky s Povodím Moravy, Policií a MMB pro řešení těchto problémů.
Paní Kiliánová – stejné obavy jak Mgr. Koudelková – upozorňuje na blízkost Brna.
Mgr. Koudelková – je přesvědčena, že volba Penny by byla vhodná.
Starosta – my můžeme mít námitky k řetězci, ale investor se nás nebude ptát, který obchod chceme.
Mgr. Juráček – dotaz, zda jsou odezvy od jiných poptaných – nejsou.
Starosta uzavřel tento bod.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
ad3)

Problematika nákupu budovy

Starosta zopakoval vývoj od prvního kontaktu s majitelkou nemovitosti, o niž se zajímá MČ.
Po dvou setkáních se začalo diskutovat o ceně. Otázka znaleckého posudku, bude se připravovat smlouva o
smlouvě budoucí.
K technickým věcem – arch. Čoupek – informace o technickém stavu budovy.
Rozprava – dotaz na názor sportovních klubůjako vlastníka pozemku pod budovou.
Starosta – dosud se nejednalo, předpoklad v nejbližším období.
Mgr. Juráček – varování, aby nákup nedopadl jako nákup kina.
V průběhu jednání v 19,00 hod přišel Ing. Pavel Kilian - přítomno celkem 12 zastupitelů.
Pí. Kilianová – prosí o trpělivost a vznesla ještě připomínku ke komunálu – dle jejího názoru by zde měl být
park, dále ordinace lékařů a služby
Arch. Čoupek – zeleň je a kolem Leskavy je zeleň krajské úrovně.
Jiří Cihlář – k objektu bývalé samoobsluhy – plusy převažují, ale je otázka, zda by se dalo přistavět patro (zjistit
- otázka nutnosti statického posudku).
Dále po krátké diskusi ukončil starosta tento bod.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 8/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje starostu a místostarostu přípravou smlouvy o smlouvě
budoucí s majitelkou objektu bývalé samoobsluhy a se sportovními kluby.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
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ad4)

Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů
zastupitelstva, zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ

Zprávy výborů a komisí:
Kontrolní výbor – vzhledem k tomu, že zápis byl předán až na stůl (vyhotoven 16.5.2012), bylo dohodnuto, že
se projednání tohoto zápisu ponechává na příští jednání ZMČ. Starosta doporučil, aby se zastupitelé seznámili
s patřičnými ustanoveními, které v zákonu o obcích souvisejí s činností kontrolního výboru a finančního výboru
. Je přesvědčen, že některé body nemají být v zápisu, ale mají být podány formou interpelace.
Z diskuse:
Mgr. Koudelková sdělila, že dle jejího názoru je jedno, zda se řeší některé náležitosti v rámci zápisu kontrolního
a finančního výboru nebo v interpelaci.
Jiří Cihlář – dotaz na zápis z kontroly komise jmenované na minulém ZMČ ke kontrole pracoviště zaměstnance
MČ Bosonohy. Pan Jiří Výplach se omluvil, že nestihl zápis vyhotovit.
Finanční výbor – vzhledem k nepřítomnosti předsedy finančního výboru byl tento bod odložen na další jednání
ZMČ i přes to, že zápis byl předem zaslán. Vzhledem k tomu, že soubor PDF se nedařil některým zastupitelům
otevřít, bude zápis zaslán na vyžádání znovu nebo v tištěné verzi poštou. Problematickým bodem zápisu je
usnesení k velkému počtu rozpočtových opatření.
Z diskuse :
Tajemník sdělil, že v minulém roce bylo velké množství rozpočtových opatření, ale více jak polovina byla
povinná rozpočtová opatření, zbytek je důsledkem horšího rozpočtu.
Starosta upozornil na přípravu rozpočtu na rok 2011, který se zpracovával poměrně ve zmatku s minimálními
zkušenostmi.
Referentka rozpočtu a financování Jarmila Dočekalová krátce informovala o jednotlivých rozpočtových
opatřeních ve vazbě na možnosti schvalování v RMČ a ZMČ – metodický výklad.
Mgr. Koudelková – limit pro RMČ 50 tis. je vysoký, byla proti i při schvalování. Při větším počtu rozpočtových
opatření do výše tohoto limitu může RMČ ovlivnit schválením celý rozpočet. Příkladem je rozpočtové opatření
na zvýšení výdajů související se zájezdem do Prahy organizovaným kulturní komisí. Je přesvědčena, že by se
tato pravomoc měla redukovat. Je předpoklad, že rozpočtová opatření souvisí s minulou předsedkyní FV.
Mgr. Juráček je stále pro to, aby RMČ měla toto oprávnění, dlouho se za to bojovalo.
Pí. Dočekalová – podala vysvětlení k různým druhům rozpočtových opatření.
Arch. Čoupek – je přesvědčen o správnosti a nutnosti důvěřovat, priority projektů jsou vždy v ZMČ.
Starosta – je přesvědčen, že tímto opatřením a zachováním pravomocí RMČ se zvyšuje pružnost rozhodování.
Zároveň zdůraznil, že okolní MČ mají vyšší limity.
Mgr. Koudelková – není přesvědčena o tomto názoru.
Martin Černý – RMČ musí mít pravomoc a důvěru, okolní MČ ho nezajímají, žijeme v Bosonohách.
Ing. Kilian – Mgr. Koudelková má svým způsobem pravdu, ale je třeba mít v RMČ důvěru. Je přesvědčen, že
předseda finančního výboru uvedl tuto problematiku do zápisu právě z důvodu špatného minulého rozpočtu.
Paní Melounová – je přesvědčena, že předseda finančního výboru má být při projednávání zápisu FV přítomen.
Jiří Cihlář – doporučuje ponechat pravomoc RMČ, lze diskutovat o změnách v limitech.
Starosta ukončil debatu s tím, že bude stejně předmětem příštího jednání ZMČ.
Komise dopravy nezasedala – krátkou informaci podala předsedkyně komise pí. Marie Špačková. Pokračuje se
v řešení zeleně, dále se řeší problematika dopravy – problémy s kolaudačním souhlasem. Podstatou problému je
rozpor kolaudačního souhlasu oproti dodatečně vydané podmínce KHS - tři postupné podmínky: snížení
rychlosti, výměna oken, výměna povrchu vozovky.
Krátce informovala o problematice, kterou na počátku jednání sdělil občan Sladkovský – nebezpečnost přechodů
v návaznosti na šikany.
K životnímu prostředí – měření emisí v Bosonohách kopíruje měřicí stanici v Tuřanech, někdy jsou hodnoty
vyšší, záznamy máme. Zeleň - výsadba na Pražské.
Z diskuse:
Mgr. Koudelková - výzva k řešení páchnoucí Leskavy, požaduje, aby se komise postarala o řešení tohoto
problému.
Pí. Špačková – obecně je známo, že se jedná o dlouhodobý a neřešitelný problém, ten vyřeší kanalizace.
Mgr. Koudelková sdělila, že někteří mladí měli zajímavé nápady, byli na veletrhu apod, mělo by se s nimi
jednat.
Starosta: Problematika řešení chemickou cestou je velmi krátkodobá a velice drahá. Jediné řešení je kanalizace.
V rámci této diskuse došlo ke slovní výměně názorů mezi starostou a Mgr. Koudelkovou, následně svým
vstupem zklidnil situaci pan Černý.
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Mgr. Koudelková – vznesla znovu požadavek na řešení kanalizace a sdělila, že odpověď na poslední interpelaci
byla nicneříkající, chybí jí konkrétní výstupy.
Starosta znovu zopakoval, že tato otázka je často kladena, ale chybí peníze, a pro řešení se vede řada jednání.
Následně starosta ukončil tuto rozpravu a vyzval přítomné k diskusi týkající se další problematiky řešené touto
komisí.
Paní Kilianová – Pražská a omezení rychlosti na 40km/hod. Informace, že se omezení nemělo týkat jen
Bosonoh, ale i dalších MČ. Mělo být vyznačeno před kolaudací.
Pí. Špačková upozornila znovu na rozpor - výjimka KHS oproti kolaudačnímu řízení.
Komise kultury – nezasedala, informace podal Jiří Výplach – zájezd Praha, Mladé hody, cimbál, Den matek a
nyní v sobotu harmonikáři.
Komise inventarizace – pí. Melounová podala krátkou informaci o činnosti, výsledkem je projednání
samostatného bodu dnešního ZMČ.
Zprávy z ÚMČ – krátká informace pracovníků úřadu, tajemník informoval o výběrovém řízení na nového
pracovníka a o zahájení kontroly OKO MMB a kontroly FÚ Brno I.
Starosta – informace k předanému výpisu událostí a k seznamu nadcházejících událostí.
Řešení problematiky nedostatku míst ve školce – řeší s Novým Lískovcem a Bohunicemi.
Informace k projektu varovného systému.
ad5)

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků MČ Brno-Bosonohy v roce 2011

Na základě příkazu starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011 pro zajištění
ustanovení § 29, odst. 4) a § 30, odst. 5) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v souladu s
vyhláškou MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla provedena ve dnech 14.12.2011 –
20.1.2012 řádná fyzická a dokladová inventarizace. O výsledku je vyhotoven inventarizační zápis, který je
přílohou tohoto materiálu.
Pí. Špačková – pohledávky a závazky - (největší pohledávky z nájmu) – dotaz na paní. Dočekalovou, zda
nebudou nedobytné pohledávky.
Bylo upřesněno, že některé pohledávky vznikají přechodem na další účetní rok. Pohledávky z komerčních nájmů
jsou řádně urgovány a dlužníkům jsou zasílané výzvy. Poslední výzva byla s výpočtem penále (NS
Management).
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 9 /VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků Městské
části Brno- Bosonohy za rok 2011.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
ad6)

Závěrečný účet Městské části Brno-Bosonohy za rok 2011

V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků je předložen Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy závěrečný účet městské části za
rok 2011. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o tvorbě a použití fondů a hospodaření zřízené příspěvkové organizace. Součástí
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu statutárního města Brna.
Územní samosprávný celek je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto
přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s
majetkem.
Návrh závěrečného účtu byl v souladu s § 17, odst. 6 zveřejněn na úřední desce ÚMČ 15 dnů před jeho
projednáním v zastupitelstvu, tj. od 2. 5. 2012 do 17. 5. 2012.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad nebo
souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme městská část opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které jí svým jednáním způsobily škodu.
Mgr. Juráček – znovu otázka, proč škola nepostrádala příspěvek.
Odpověď pí. Dočekalová – v rámci cashflow neměla škola problém z důvodu čerpání dotačních titulů.
Mgr. Juráček – podívat se na zřizovací listinu, zda může žádat škola o dotace všechny fondy bez souhlasu
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zřizovatele.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 10 /VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním
Městské části Brno-Bosonohy za rok 20011, a to bez výhrad.
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2011
se stavem celkových příjmů
se stavem celkových výdajů
se stavem zdrojů finančního vypořádání
s účetním stavem účelových fondů po finančním vypořádání
Fond rozvoje a rezerv
Sociální fond
s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti

15 720 tis. Kč
13 689 tis. Kč
168 tis. Kč
2 201 tis. Kč
45 tis. Kč
232 tis. Kč.

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

ad7)

Rozpočtové opatření č. 10/2012

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 a zapojení financování.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů rozpočtu zvýší o Kč 515 000,--, objem výdajů o Kč 1 550 000,-a financování se zvýší o Kč 1 035 000,--.
Bližší informace podala pí. Dočekalová, jedná se o rozpočtové opatření ke schváleným projektům na minulém
zasedání ZMČ.
K tomuto bodu nebyla další diskuze.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 11/VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012 v rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +Kč 515 000,-- na straně příjmů, v objemu
Kč 1 550 000,-- na straně výdajů a zvýšení financování v objemu Kč 1 035 000,--.
Pro: 11
Proti:
Zdržel se: 1 (Kilián)
Usnesení bylo schváleno.
ad8)

Bosonožský zpravodaj – Statut - připomínky (koncept předán na 15 ZMČ)

Na 15. ZMČ byl předložen koncept Statutu. Na základě dohody jsou připomínky předmětem 16. jednání ZMČ
pro konečné rozhodnutí a schválení.
Připomínky – byla podána pouze technická připomínka pí Dočekalové – referát rozpočtu a financování.
Žádné další připomínky nebyly.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 12 /VI/16 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje Statut Bosonožského zpravodaje
Pro: 12
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
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