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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis 

z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 4. 4. 2013  

v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy 

Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, 
Mgr. Helena Koudelková, Marcela Melounová, Květoslava Kilianová, Martin Černý, Ing. Jan 
Korbička, Miroslav Sojka, Milan Šustáček, Marie Špačková, Ing. Pavel Kilian 
Nepřítomni: Vilém Meloun, Mgr. Petr Juráček, Ing. Jan Korbička do 18:15, Milan Šustáček 
do 18:15, Marcela Melounová do 18:15 a Ing. Pavel Kilian do 18:30 hod. 
Omluveni: Vilém Meloun, Mgr. Petr Juráček 
 

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Příprava projektů MČ Brno - Bosonohy 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád 

města Brna  
5) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
6) Informace -  starosta, místostarosta a úřad MČ 

 
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, pracovníky úřadu a občany a zvlášť přivítal 
studenty PF MU Brno, kteří se účastnili jednání ZMČ v počtu více jak 35 studentů. Starosta 
RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:05 hodin konstatováním, že zastupitelstvo 
bylo řádně svoláno a omluvil nepřítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomných 
nadpoloviční počet členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 9 členů Zastupitelstva MČ Brno - Bosonohy (RNDr. 
Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, Mgr. Helena 
Koudelková, Květoslava Kilianová, Martin Černý, Miroslav Sojka, Marie Špačková). 
 

ad1) Technické náležitosti 
 
Starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 1/VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta požádal přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu. Na základě 
toho byli navrženi dva ověřovatelé  –  Mgr. Helena Koudelková, Jiří Výplach 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:  

Usn. 2/VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Helena 
Koudelková, Jiří Výplach 

Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno.  
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V průběhu jednání se dostavil Ing. Korbička, Šustáček a Melounová – přítomno 12 členů 
Zastupitelstva MČ Brno – Bosonohy 
 
Na dotaz starosty na připomínky k minulému zápisu z  jednání ZMČ se přihlásil Jiří Cihlář 
s tím, že na posledním ZMČ nebyl projednán jeden z bodů zápisu z finančního výboru – 
snížení odměn zastupitelů. 
 
Proto Jiří Cihlář navrhl doplnit bod programu dnešního ZMČ o  bod - snížení odměny 

Usn.  /VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu programu o bod – snížení 
odměny neuvolněným členům ZMČ 

 
Pro: 7 (Cihlář, Výplach, Sojka, Čoupek, Koudelková, Šustáček, Černý) 
Proti: 3 (Jiaxis, Špačková, Melounová) 
Zdržel: 2(Kilianová, Korbička) 
Usnesení nebylo schváleno 
Další připomínky k minulému zápisu nebyly. 
 
V průběhu jednání se dostavil Ing. Kilian– přítomno 13 členů Zastupitelstva MČ Brno 
Bosonohy 
 
 
Následně starosta přešel k dalším technickým náležitostem jednání. 
 
Návrh programu přednesl starosta a navrhl program schválit dle původního návrhu.  
 
Program jednání : 
 

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Příprava projektů MČ Brno - Bosonohy 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád 

města Brna  
5) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
6) Informace -  starosta, místostarosta a úřad MČ 

 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 3 /VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání. 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

Starosta RNDr. Jiaxis se obrátil na přítomné z řad veřejnosti zda-li mají nějaký dotaz či 

připomínky.  

Vystoupil občan Koudelka, který se ohradil proti nařčení starosty Jiaxise a vyzval ho, aby 

odpověděl, proč ho nazývá "panem věčným stěžovatelem", když si ani jednou nestěžoval a 

proč jeho relevantní dotazy považuje za osobní ataky na něho. 

Starosta řekl, že to bychom tady byli dlouho, ale žádný konkrétní příklad neuvedl. 
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Občan Koudelka pak jako dokreslení svého "stěžování" položil další dotaz, na který již dříve 

starosta neodpověděl při interpelaci na jednání zastupitelstva 20. září 2012 – Kolik korun se 

podařilo získat od ledna 2011 do bosonožské pokladny na rozvojové projekty 

z proklamovaných 60 000 000,- Kč? 

V krátké diskusi vystoupili starosta Jiaxis, místostarosta Korbička, radní Čoupek a předseda 

kontrolního výboru Sojka, který jediný odpověděl konkrétně, že ze slibovaných 60 000 000,- 

Kč není prozatím v bosonožské pokladně nic. 

Občan Koudelka pak dále informoval o svém záměru uspořádat v Bosonohách ve středu 8. 

května cyklistické setkání Milčovo kolečko 2013 a vyzval zastupitele ke spolupráci. 

V další části jednání vystoupil pan Prukner – informační zpráva konání akce „Setkání 

heliongářů“ 

ad3) Příprava projektů MČ Brno - Bosonohy 

V tomto bodě vystoupil starosta Anastazios Jiaxis, který bod uvedl. Doplnil o další informace 

Ing. Kopecký a tajemník ÚMČ, v průběhu jednání vystoupili do diskuze další účastníci. 

1. Zateplení bytového domu Konopiska 33 

Pro podání žádosti o dotaci z budoucích dotačních výzev je nutné mít zpracovaný projekt 
navrhující tepelně technická opatření Z důvodů krátkého časového období mezi vyhlášením 
dotační výzvy a ukončením příjmu žádostí o dotaci je nutné mít tento projekt připraven 
předem. Projekt se skládá z energetického posudku, z projetu požárně bezpečnostního 
řešení, rozpočtu a projektové dokumentace. 

V diskuzi vystoupil : Sojka, Ing. Jiří Kilian, Ing. Kopecký a Ing. Návrat 
Tajemník při této příležitosti informoval o zpracovaní energetického štítku na budovu úřadu. 
Dle hodnocení auditora by bylo opatření zateplení nedostačující, další opatření by byla 
neúměrně vysoká, a proto nebyla podána žádost na dotační titul související se zateplením 
úřadu. 
 
 

2. Komunál 

K danému projektu podal informace starosta, doplnil ho místostarosta Ing. Korbička. 

Informace o postupu dalších jednání mezi developerem a samosprávou podá starosta na 
dalším jednání ZMČ. 

Mgr. Koudelková – dotaz na budování Aholdu v oblasti Veselky – odpověď – bylo prověřeno, 
jde o fámu. 

 

3. Cyklostezka 

Probíhá jednání o ceně s potenciálním zhotovitelem studie cyklostezky z Nového Lískovce 
do Bosonoh. 

Ing. Kopecký – studie bude dopracována – bude zaslán návrh na cenu studie, který bude 
předložen do ZMČ. 
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4. Pohybové centrum základní školy 

Jeden z účastníků územního řízení se odvolal, územní rozhodnutí nenabylo právní moci. 
Spis bude po vyjádření ostatních účastníků řízení postoupen stavebním úřadem odvolacímu 
orgánu – OÚSŘ MMB. 

 

5. Rekonstrukce zdiva velké ceny 

Informace sdělil přítomným Ing. Kopecký, jde o sanaci betonové stěny do výšky cca 45 cm 
na vozovku. Tato část konstrukce vykazuje značnou degradaci betonu. Počítá se s 
odstraněním nesoudržných částí konstrukce, očištěním podkladu, přikotvením výztužné 
ocelové sítě a následným provedením betonového nástřiku a vyhlazením povrchu. Jedná se 
o zpracování cenové nabídky na provedení prací. 

 

6. Obnova zeleně na ulicích Ostopovická a Ševčenkova 

Další informace pracovníka úřadu Ing. Kopeckého. Řešení nevyhovujícího stavu zeleně 
v dané lokalitě. V této lokalitě se nachází množství stromů, u kterých je potřeba provést 
zdravotní nebo bezpečnostní řez, některé stromy byly při posledním sněžení poškozeny. 
Obnova zeleně počítá se skácením stromů poškozených a nevhodně rostoucích (v těsné 
blízkosti bytových domů). Následně bude provedena výsadba nových stromů a keřů, které 
jsou pro danou lokalitu vhodnější. Probíhá jednání s občanským sdružením o spolupráci při 
získání dotace. Nutnost schválení případného spolufinancování ze strany samosprávy. 

Sojka – dotaz na vlastnictví pozemku úřadem pro zastupování státu, odpověď – nebude 
ovlivněno 

Otázka na cenu řešení a realizace projektu  –  Ing. Kopecký – bude  VŘ ,   předpoklad do 
100 tis . Kč 

Květa Kiliánová – znovu poukazuje na nutnost osázení ostrůvků na Pražské.  

 
Další problematika související s projekty MČ Brno – Bosonohy  
 
Budova bývalé samoobsluhy: 
  
Rozpočet je zpracován, obdrželi jsme v den jednání zastupitelstva. Rozpočet bude 
projednán v komisi RUM. 
 
 
Pan Sojka a pan Černý – jednání s SK  a FK –  otázka k odprodeji  pozemků 
 
Starosta – informoval, že 22. 4. proběhne na ÚMČ jednání se zástupci SK 
 
Mgr. Koudelková – otázka dotací, pokud by nebyly pozemky vykoupeny 
 
Odpověď místostarosta – bude řešeno z vlastních zdrojů a předplatného za pronájem 
pozemků v souvislosti s výstavbou Penny.  
Následně přistoupil starosta k hlasování k první části tohoto bodu – bytový dům. Ostatní 
body budou předmětem dalšího ZMČ po zpracování rozpočtů. 
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.4/VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje záměr zpracování projektu navrhující 
tepelně technická opatření zateplení bytového domu 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011, 
Požární řád města Brna 

 
Odbor vnitřních věcí MMB připravuje novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna (dále jen „vyhláška“), spočívající v následujících 
změnách: 

1. Doplnění vyhlášky o nový čl. 4 - Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob – odkaz na nařízení kraje. 

2. Změna Přílohy č. 1 v tabulce Přehled jednotek SDH na území města Brna vypuštěním 
textu: „Brno-jih, JSDH Přízřenice, JPO V“ a změna Přílohy č. 2 Kategorie jednotek SDH na 
území města Brna, početní stav a vybavení vypuštěním tabulky Městská část Brno-jih, JSDH 
Přízřenice, z důvodu zrušení jednotky s účinností od 31. 12. 2012. 

V souvislosti s přípravou novely vyhlášky je nutná kontrola Přílohy č. 3 vyhlášky „Přehled 
zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna“, a to z následujícího důvodu, že Rada 
Jihomoravského kraje vydala dne 4. 10. 2012 nařízení č. 16/2012, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. V čl. 4 odst 2 nařízení odkazuje na 
skutečnost, že tento přehled je zapracován v požárním řádu obce. V čl. 6 odst. 5 nařízení 
stanoví, že obec je povinna provést nejméně jednou ročně kontrolu použitelnosti zdrojů vody, 
které jsou uvedeny v požárním řádu obce a v případě zjištění nedostatků přijmout opatření 
ke sjednání nápravy. 

Na základě výše uvedeného je v příloze návrh novely vyhlášky k projednání zastupitelstvem 
naší městské části (čl. 77 bod 4 Statutu města Brna), dále k případně k projednání 
navrhovaných změn, týkající vyhlášky, včetně jejích příloh. 

Výsledek projednání v ZMČ je nutné zaslat na Odbor vnitřních věcí v termínu 
nejpozději do 20. dubna 2013. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 5 /VI/24 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje novelu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011 - 
Požární řád města Brna bez připomínek 

Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se:1 Šustáček 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Před dalším bodem jednání obdržela slovo paní Medová, která informovala přítomné o 
připravované akci -  vysvěcení kaple včetně mše v 06/2013 s následným  setkáním 
účastníků na  SOU Bosonohy. 
 

ad5) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
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Žádné interpelace nebyly v termínu předány. V den konání přišla elektronicky interpelace 

pana Černého na stav volnočasového centra BOSA, na kterou odpověděl starosta:  

1. Jaký je aktuální stav - je stále aktivní paní Bártová? 
Smlouva ukončena k 31.3. – objekt převzat, veškeré závazky k 31.3. vyrovnány 
 

2. Jaké je aktuální saldo nezaplacené částky - pronájem, provozní náklady? 
Saldo k 31.3.  -   0 
 

3. Jaký je stav v jednání s dalšími zájemci? 
Jedná se o zadávacích podmínkách pro VŘ, tyto jsou průběžně konzultovány s MMB.  
 

4. Kdy bude vypsáno výběrové řízení? 
Okamžitě po vyjasnění zadávacích podmínek – celé výběrové řízení je připraveno – pouze 
se musí doplnit výše uvedené podmínky, abychom neztratili vliv nad Bosou  
 

5. Do kdy je možné definovat zadání výběrového řízení? 
Nejpozději do 15.4.2013 
 

6. Jedná se aktuálně s p. Langerovou? 
Jedná a spolupracuje na těchto podmínkách, následně půjde do soutěže. 
 

7. Víme, že kotle opravdu nejde regulovat, protože " zhasíná plamínek" a musí 
se ručně zapalovat? 

 
Víme, náš pracovník je tam několikrát týdně a řeší se servisní firmou, dále přes investiční 
odd. pokus o uplatnění záruk – kotle byly repasované a zároveň jednání s projektantem 
topení a o nejvhodnější náhradě – příprava VŘ za předpokladu schválení prostředků 
 
V současné době odsouhlasena s MMB možnost pronájmu do VŘ – aby BOSA fungovala 
dále i v tomto mezidobí – pronájem je nutný (nejde o peníze, ale o hmotnou odpovědnost 
související se zpřístupněním objektu) 
 
Výbory a komise – komentáře zástupců výboru a komisí k posledním jednání. 

Marie Špačková – problematika emisí, dotaz Květa Kiliánová – zda je spolupráce 

s odborníky, odpovězeno, že ano. 

Komise RUM – nezasedala 

Komise inventarizační – připravuje zápis 

Komise kulturní – Jiří Výplach informace o připravovaných akcích 

Diskuze k tomuto bodu nebyla 

ad6) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

Úvodem informoval tajemník o zapsání budov ve vlastnictví Statutárního města Brna do KN 

Marie Špačková – informace o pořadu – „Nedej se“ – pošle zastupitelům odkaz na WWW 

Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis – informace o nejbližších jednáních 

                  VŘ – ředitel ZŠ a MŠ  




