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Statutární město Brno 

Městská část Brno-Bosonohy 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis 

 

ze 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 20. 9. 2012  

v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy 

 

Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, 

Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava Kilianová, Marcela Melounová, Mgr. Petr Juráček, 

Vilém Meloun, Ivan Nečas 18,00 – 18,15, Martin Černý od 18,30 

 

Nepřítomni:  Miroslav Sojka, Jiří Výplach, Martin Černý do 18,30  

 

Omluveni:  Miroslav Sojka, Jiří Výplach, Martin Černý do 18,30 

 

 

 

Navržený program jednání: 

 

1) Technické náležitosti 

2) Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

3) Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období 2014-2019 

4) Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 

5) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   

              přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

7) Výběr nejvýhodnější nabídky na poskytování bankovních služeb 

8) Řešení majetkoprávních vztahů k pozemku 2531/92 k.ú. Bosonohy 

9) Návrh na dispozici s majetkem města ( p.č. 2198/7  k.ú. Bosonohy) 

10) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012 

11) Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Městské části Brno-Bosonohy za  

              rok 2011 

12) Návrh na dispozici s majetkem města (p.č. 2062 a 2063 k.ú. Bosonohy) 

13) Návrh na dispozici s majetkem města (p.č. 2450/75,2450/71,2450/70 k.ú. Bosonohy 

14) Dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví pro Městskou část Brno-Bosonohy 

15) Rozpočtové opatření č. 30/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

16) Rozpočtové opatření č. 31/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

17) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

18) Zpráva výborů a komisí 

19) Různé  

– informace o pokračujících projektech 

– VŘ zimní údržba 2012 – 2013 – informace 

– návrhy do rozpočtu 2013 

– příprava harmonogramu jarního a letního čištění 2013 

 

Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:10 hodin konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně 

svoláno, omluvil nepřítomné zastupitele a sdělil, že je nadpoloviční počet členů zastupitelstva na zasedání, 

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Na začátku jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Ivan 

Nečas, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, 

Květoslava Kilianová, Marcela Melounová, Vilém Meloun, Mgr. Petr Juráček)  

 

Úvodem jednání vystoupil Ivan Nečas a oznámil, že se vzdává funkce zastupitele a všech funkcí v komisích a 

výborech MČ z osobních důvodů, toto předal písemně starostovi a vzdálil se z jednací místnosti. 

 

V dalším jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří 

Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Mgr. Helena Koudelková, Ing. Pavel Kilian, Květoslava 

Kilianová, Marcela Melounová, Vilém Meloun, Mgr. Petr Juráček) 
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ad1) Technické náležitosti 

 

Starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 1/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata. 

Pro: 11 

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. Koudelková a V. Meloun 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:  

Usn. 2/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Koudelková. V. Meloun 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Starosta se otázal zastupitelů, na připomínky k zápisu z minulého mimořádného ZMČ. Vzhledem k tomu, že 

k minulému zápisu nebyly podány žádné připomínky, přešel starosta k dalšímu bodu. 

 

 

Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na změnu programu: 

 

 

Starosta : 

 

Návrh na doplnění dvou bodů do různého:  

- změny v návrhu kupní smlouvy na objekt bývalé samoobsluhy 

- dodatek ke smlouvě o letním čištění – změna výměr komunikací a chodníků  

 

Mgr. Juráček doporučil první návrh jako samostatný bod 

 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 3 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod : 

změny v návrhu kupní smlouvy na objekt bývalé samoobsluhy  

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 4 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu v bodu různé: 

- dodatek ke smlouvě o letním čištění – změna výměr komunikací a chodníků  

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Starosta navrhl změnu pořadí projednávaných bodů: 

z bodu různé informace – projekty – jako samostatný poslední bod  

a bod č. 12 k projednání jako bod č. 2  
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  5/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje projednání části bodu různé – informace o pokračujících 

projektech jako samostatný poslední bod před různým a projednání bodu č. 12 jako bod č. 2  

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) Technické náležitosti 

2) Návrh na dispozici s majetkem města (p.č. 2062 a 2063 k.ú. Bosonohy) 

3) Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

4) Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období 2014-2019 

5) Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 

6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   

              přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

7) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

8) Výběr nejvýhodnější nabídky na poskytování bankovních služeb 

9) Řešení majetkoprávních vztahů k pozemku 2531/92 k.ú. Bosonohy 

10)  Návrh na dispozici s majetkem města ( p.č. 2198/7  k.ú. Bosonohy) 

11) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012 

12) Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Městské části Brno-Bosonohy za  

               rok 2011 

13) Návrh na dispozici s majetkem města (p.č. 2450/75,2450/71,2450/70 k.ú. Bosonohy 

14) Dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví pro Městskou část Brno-Bosonohy 

15) Rozpočtové opatření č. 30/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

16) Rozpočtové opatření č. 31/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

17) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

18) Zprávy výborů a komisí 

19) Změny v návrhu kupní smlouvy na objekt bývalé samoobsluhy 

20) Informace o projektech 

21) Různé  

- dodatek ke smlouvě o letním čištění – změna výměr komunikací a chodníků  

- VŘ zimní údržba 2012 – 2013 – informace 

- návrhy do rozpočtu 2013 

- příprava harmonogramu jarního a letního čištění 2013 

 

  

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  6/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání. 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

V 18,30 se dostavil pan Černý  - celkem přítomno dalšího jednání 12 členů zastupitelstva. 

 

V dalším jednání se přistoupilo k projednávání jednotlivých bodu nově schváleného programu. 

 

ad2) Návrh na dispozici s majetkem města (p. č. 2062 a 2063 k. ú. Bosonohy) 

 

Pozemek p. č. 2063, k. ú. Bosonohy s využitím zahrada, výměra 2 148 m2 se dle platných ÚPmB nachází svojí 

horní polovinou směrem k ulici Chironova v návrhové ploše BC -bydlení čisté, které především slouží k bydlení 

a dle studie Bosonohy II je v návrhové ploše BC celý. 

Pozemek p. č. 2062, k. ú. Bosonohy s využitím zastavěná plocha a nádvoří, výměra 12 m2 se dle platného  
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ÚPmB nachází v horní polovině směrem k ulici Chironova v návrhové ploše BC - bydlení čisté, které především 

slouží k bydlení a dle studie Bosonohy II je rovněž v návrhové ploše BC. Na pozemku p. č. 2062 je postavená 

stavba individuální rekreace č. ev. 266 ve vlastnictví Jindřicha a Drahomíry Doležalových, Luční 32, 616 00 

Brno. 

 

Starosta předal slovo zástupci zájemce o koupi pozemku (pan Beck), který zdůvodnil potřebu nákupu pozemku 

pro potřebu záměru vybudování domu pro seniory s pomocí fondů EU za pomoci města Brna. 

Postupně v diskuzi vystoupili: Ing. arch. Čoupek, pí. Moláčková – SÚ, Mgr. Juráček, J. Cihlář, M. Černý, Ing. 

Korbička, M. Špačková, RNDr. Jiaxis, Mgr. Koudelková a pí. Kilianová. 

Z diskuze vznikl návrh na složení komise, která posoudí záměr předložený panem Beckem a dá doporučení ke 

konečnému rozhodnutí ZMČ k prodeji pozemku. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 7 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje sestavit komisi ve složení Černý M., A. Jiaxis, A. Čoupek,                                                     

pro přípravu rozhodnutí zastupitelstva ke schválení prodeje pozemků ve vlastnictví Statutárního města 

Brna p. č. 2062 a p. č. 2063  v k.ú. Bosonohy o výměře 12 m2 a 2148 m2. 

 

Pro:11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 Špačková 

Usnesení bylo schváleno. 

 

ad3) Interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

 

Zastupitelka Koudelková interpelovala starostu a místostarostu.  

 

Interpelace Heleny Koudelkové na starostu:  

 

V souvislosti s činností minulého vedení obce, jehož jste byl sám ve funkci radního MČ členem, jste v březnu 

2011 v Bosonožském zpravodaji napsal, že "abychom napůl zkamenělého dinosaura mohli rozhýbat, 

potřebujeme... zaplatit schopné lidi." Projektovou manažerku jsme zaplatili, a podle mého názoru ne málo. 

Moje otázka zní: 

Jak se působení Kláry Thielové projevilo v bosonožské pokladně od ledna 2011, kdy v Bosonožském zpravodaji 

prezentovala celkem sedm projektů, na které slibovala sehnat až 60 milionů korun? 

 

Interpelace Heleny Koudelkové na místostarostu:  

 

v březnu loňského roku jste v Bosonožském zpravodaji napsal: 

"Že došlo ve vedení MČ po volbách k výrazné změně, je víc než zřejmé. Došlo tím ale také k daleko vyšším 

ambicím v rámci zabezpečení lepšího, hodnotnějšího a kvalitnějšího života obyvatel MČ. Nové vedení MČ 

Bosonohy chce nesmazatelnou stopou v podobě vybudovaných zařízení ulehčit a zkvalitnit život občanů 

Bosonoh. Pro tyto daleko vyšší ambice je ovšem nezbytné vytvořit projektovou základnu, kde jsou 

jednotlivé projekty zpracovány, a to řešíme projektovou manažerkou v osobě Kláry Thielové, která má dle mého 

názoru velké schopnosti i ambice být velice dobrým projektovým manažerem." 

 

Moje otázky tedy zní: 

1. Jak se tyto schopnosti i ambice projektové manažerky za Vašeho působení ve vedení obce promítly do 

lepšího, hodnotnějšího a kvalitnějšího života obyvatel Bosonoh? 

2. Proč odchází? 

 

Nejdříve se slova ujal místostarosta Korbička, který se v úvodu podivil, proč Koudelková takové otázky vůbec 

pokládá, když je to všem, kromě ní, jasné. Zmínil, jaký velký přínos projektová manažerka pro Bosonohy 

znamenala například v oblasti projektu BOSA a pohybové centrum. Na opakovanou otázku Koudelkové „proč 

tedy manažerka odchází“ odpověděl místostarosta, že to nyní chtějí ve vedení obce dělat jinak.   
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Starosta nejprve uvedl, že interpelace na něho je stejná jako na místostarostu a konstatoval, že odpovídat není 

nutné. Po nesouhlasu Koudelkové a opětovném položení otázky zmínil nejdříve částku 240 000,- Kč, kterou 

projektová manažerka dostávala ročně. Koudelková namítla, že toto nebylo předmětem její interpelace a 

dožadovala se odpovědi na položenou otázku, tj. kolik z těch slibovaných 60 milionů korun se objevilo v 

bosonožské pokladně od 1. ledna 2011. Na toto starosta neodpověděl.   

 

 

ad4) Návrh rozpočtového výhledu Městské části Brno-Bosonohy na období 2014-2019 

 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, a dle 

čl. 76, odst 3) Statutu města Brna schválí zastupitelstvo městské části rozpočtový výhled městské části 

každoročně do 30.9.  Rozpočtový výhled je součástí předkládaného materiálu. 

 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  8/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený rozpočtový výhled Městské části Brno-Bosonohy 

na období 2014-2019 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

ad5) Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2013 

 

Na základě zásad tvorby rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy je každoročně zpracováván harmonogram 

přípravy rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2013 byl zpracován a 

schválen na jednání Finančního výboru dne 4. 9. 2012. Harmonogram tvoří přílohu zápisu. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 9 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený harmonogram přípravy rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2013 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ad6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

Stanoviska a případné návrhy předkládají MČ, zejména pokud jde: 

- o výčet a rozsah osvobození od poplatkové povinnosti, 

- o výši sazby místního poplatku, která může činit pro příští rok až 675,-Kč na poplatníka a rok, 

- o způsob spolufinancování ze strany občanů (nyní místní poplatek). 

Město Brno má zaveden systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu vznikajícího na jejím katastrálním území, a proto se může rozhodnout, formou obecně závazné vyhlášky, 

vybírat úhradu za komunální odpad jedním ze tří zákonem stanovených způsobů: 

 

1) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení zákona o místních 

poplatcích. 

 



 6 

2) poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení zákona o 

odpadech. 

 

3) smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení zákona o odpadech. 

 

Je zcela na uvážení obce, kterou variantu si zvolí. Všem variantám plateb je společné, že: 

- správu poplatku vykonává obec, která jej na svém území zavedla, 

- poplatek je příjmem obce, 

- nelze nikdy určit cenu ekvivalentní poskytnuté službě, tedy za konkrétně 

  vyprodukovaný odpad; cena se vždy paušalizuje. 

 

Na území města Brna byl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) zaveden obecně závaznou vyhláškou v roce 2002 a 

dosud trvá. Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny zejména v rozšíření okruhu 

poplatníků poplatku a ve zvýšení výše (stropu) horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Z uvedených 

důvodů bylo přistoupeno k vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zároveň ruší 

stávající obecně závaznou vyhlášku. 

 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  10/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů Statutárního města Brna s datem účinnosti od 1.1.12013 ve smyslu předložené 

důvodové zprávy. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ad7) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

 

Parlamentem ČR byla dne 6. 9. 2011 schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, která s účinností od 1. 1. 2012 rozšiřuje pravomoc obcí regulovat vedle VHP rovněž  provoz dalších 

sázkových her dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a j) a § 50 odst. 3.  

Novelou však byl současně zrušen odst. 11 v § 17, který jednak zakazoval povolování VHP v sousedství 

chráněných budov a jednak obcím umožňoval stanovit okruhy do 100 m vzdálenosti od vyjmenovaných 

chráněných budov, kde nebylo možno provozovat VHP.  

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy na svém zasedání dne 15.9.2011 schválilo veřejně přístupná místa, 

na kterých je provozování v městské části zakázáno, převážně lokality v blízkosti škol a školských zařízení , 

volnočasového centra na BOSA. Jedná se o lokality: 

Bosonožské nám.  Lichá č. 1-65 

                                          Sudá č. 2-62,   

Konopiska Lichá č. 1-33 

                            Sudá č. 2-22  

Pražská               Lichá č. 1-53 

                            Sudá č. 10-48  

Ostopovická Všechna  

Ševčenkova Všechna 
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V ostatních lokalitách je provozování výherních hracích přístrojů povoleno. 

ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy povolil v roce 2012 2 výherní hrací přístroje, které jsou umístěny v Hostinci u 

Čoupků, Bosonožské nám. 75. 

V Restauraci Orlovna jsou povoleny videoloterijní terminály Ministerstvem financí, které mají platnost povolení 

do roku 2018. 

Rada městské části Brno-Bosonohy na své schůzi dne 3. 9. 2012 doporučila ZMČ svým usnesením č. 14/VI/45 

schválit změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných 

her na celoplošný zákaz na území Městské části Brno-Bosonohy. 

Při zákazu loterií bude snížena příjmová část rozpočtu o místní poplatky z provozu loterií a o správní poplatky.  

 

V rámci diskuze vystoupil RNDr. Jiaxis, Mgr. Koudelková, Mgr. Juráček. Vzhledem k předpokládanému snížení 

příjmů v období, kdy řada jiných příjmů vypadla z rozpočtu, a byl předložen návrh usnesení, který vyplynul 

z diskuze jako negace původního návrhu. 

 

Návrh usnesení Ing. Korbičky: 

Usn.  11/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje celoplošný zákaz provozování loterií na území městské 

části Brno-Bosonohy dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2011 o regulaci provozu 

loterií a jiných podobných her. 

Pro: 8 

Proti: 3 Koudelková, Jiaxis, Juráček 

Zdržel se: 1 Kilianová 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ad8) Výběr nejvýhodnější nabídky na poskytování bankovních služeb 

 

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy na svém zasedání dne 28.6.2012 pověřilo finanční výbor oslovením 

všech bank v ČR k podání nabídky na poskytování bankovních služeb.  

Z 18 oslovených bank podalo nabídku 9. Nabídky byly podrobně probrány finančním výborem, především 

způsob zpracování nabídky a zpoplatnění vybraných služeb. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka 

Volksbank CZ a.s. 

Tato nabídka je doporučena ke schválení ZMČ s tím, že by bylo dobré zachovat souběh obou peněžních ústavů 

minimálně po dobu půl roku, do doby ukončení všech kroků souvisejících se změnou účtů. Jedná se především o 

příjmový účet a na něj navázané platby nájmů, poštovní poukázky atd. 

Vzhledem k problematice přechodu na jinou banku, nutnost tisků nových tiskopisů, změny stávajících nájemních 

smluv a nebezpečí úhrad na starý účet, kdy není zaručeno, že po vrácení částky příkazci tento znovu uhradí, bylo 

navrženo další jednání s KB (stávající bankou). 

 

RNDr. Jiaxis  se vzdálil z jednací místnosti, přítomno 11 zastupitelů.   

 

Návrh usnesení Ing. Korbičky: 

Usn. 12/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na poskytování bankovních 

služeb se společností Volksbank CZ a.s., a doporučuje další jednání starosty a tajemníka u současného 

bank. domu    

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 Kilian a Kilianová 

Usnesení bylo schváleno. 

 

RNDr. Jiaxis  se vrátil do jednací místnosti, přítomno 12 zastupitelů.   

 

 

ad9) Řešení majetkoprávních vztahů k pozemku 2531/92 k.ú. Bosonohy 

 

Majetkový odbor MMB řeší majetkoprávní vztah k užívanému pozemku p.č. 2531/92 v k.ú. Bosonohy. 



 8 

Na základě tohoto je nutné stanovisko ZMČ k prodeji, nebo k pronájmu předmětného pozemku ve smyslu 

Statutu. V přiložených materiálech jsou bližší údaje katastru a z evidence návrhů na majetkové dispozice. 

 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 13 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2531/92 a nesouhlasí s prodejem 

pozemku p.č. 2531/92 v k.ú. Brno - Bosonohy 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

ad10) Návrh na dispozici s majetkem města ( p.č. 2198/7  k.ú. Bosonohy) 

 

 

Na základě žádosti so dispozici s majetkem města byl zpracován návrh na dispozici. Vyčleněním pozemku 

2198/15 o velikosti 2 m2 z pozemku 2198/7 se kladně vyjádřil OÚPR i OTS MMB. Jedná se o pozemek 

zastavěný garáží. Víz přiložená dokumentace 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 14 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje prodej pozemku  p. č. 2198/15 o velikosti 2 m2 vyčleněného 

z p.č. 2198/7 k.ú. Bosonohy . 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 Špačková 

Usnesení bylo schváleno. 

 

ad11) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012 

 

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti požádalo Městskou část Brno-Bosonohy o poskytnutí finanční 

pomoci na výměnu babyboxu umístěného v Nemocnici Milosrdných bratší v Brně za novější a dokonalejší.  

Poskytování příspěvků neziskovým subjektům se v Městské částí Brno-Bosonohy řídí směrnicí pro poskytování 

finančních příspěvků na kulturní, sportovní, sociální, charitativní nebo jinou veřejně prospěšnou činnost z 

rozpočtu MČ Brno-Bosonohy, která stanoví, že žádost o finanční příspěvek na příslušný kalendářní rok se 

podává v termínu do 31.10. předchozího kalendářního roku. 

ZMČ Brno-Bosonohy může schválit výjimku ze směrnice a schválit příspěvek i dle žádosti podané v rozporu se 

směrnicí. 

V případě schválení příspěvku je třeba provést rozpočtové opatření, protože v rozpočtu MČ nejsou vyčleněny 

potřebné finanční prostředky. 

 

Ing. Kilian se vzdálil z jednací místnosti, přítomno 11 zastupitelů. 

   

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 15 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje příspěvek ve výši 3 000,- 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1  V. Meloun 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Kilian se vrátil do jednací místnosti, přítomno 12 zastupitelů. 
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Návrh rozpočtového opatření ke schválenému příspěvku : 

Usn.  16/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2012 v rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +-Kč 3 000,-- na straně výdajů   

 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

Usnesení bylo schváleno 

 

ad12) Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Městské části Brno-

Bosonohy za rok 2011 

 

V průběhu období 16.5.-31.7.2012 probíhala na ÚMČ Brno-Bosonohy hloubková kontrola hospodaření s 

finančními prostředky provedení Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna. Protokol o 

kontrole je přílohou tohoto materiálu. V souladu  s § 129, odst.8, zákona č. 128/2000 S., o obcích, v platném 

znění,  je předložen návrh opatření k odstranění chybných postupů a zamezení jejich opakování. Tento návrh 

opatření bude vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů v souladu s uvedeným ustanovením. 

Ostatní nedostatky jsou drobná porušení interních normativních aktů a smluvních ujednání a opatření k jejich 

odstranění se nezveřejňuje. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  17/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 

svěřené orgánům Městské části Brno-Bosonohy za rok 2011 a dále bere na vědomí opatření přijatá k 

odstranění zjištěných nedostatků 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ad13) Návrh na dispozici s majetkem města (p.č. 2450/75,2450/71,2450/70 k.ú. Bosonohy 

 

Vyjádření SÚ pro jednání rady MČ Brno – Bosonohy ke směně pozemků p. č. 2450/75, 2450/71, 2450/70, k. ú. 

Bosonohy. 

Pozemky p. č. 2450/75, 2450/71, 2450/70, k. ú. Bosonohy ve vlastnictví Statutárního města, LV 10001 dotčené 

navrhovanou směnou pozemků za pozemky p. č. 473/28, 1733/96, 1745/38, 1745/36, 1745/37, 1529/2 1529/1, k. 

ú. Bosonohy na ulici Mlaty, Skalní, Skalní, K Berce, Jámy dotčené stavbou kanalizace Bosonohy III a IV včetně 

obnovy komunikace se dle platného ÚPmB nachází v návrhové ploše SV, smíšené plochy výroby služeb, slouží 

převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení a dle studie Bosonohy II se nachází 

na ploše PV, plochy pro výrobu, slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které neovlivňují negativně 

okolí svého areálu nad hygienicky stanovenou přípustnou mez. 

Navrženou směnou vznikne ucelená plocha SV, PV ve vlastnictví fyzických osob. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  18/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh směny pozemků p. č. 2450/75, 2450/71, 

2450/70, k. ú. Bosonohy ve vlastnictví Statutárního města, LV 10001 dotčené navrhovanou směnou 

pozemků za pozemky p. č. 473/28, 1733/96, 1745/38, 1745/36, 1745/37, 1529/2 1529/1, k. ú. Bosonohy na 

ulici Mlaty, Skalní, Skalní, K Berce, Jámy dotčené stavbou kanalizace Bosonohy III a IV 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 (Špačková, A. Čoupek, Černý) 

Usnesení bylo schváleno. 
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ad14) Dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví pro Městskou část Brno-Bosonohy 

 

Směrnice pro vedení účetnictví byla na zasedání ZMČ dne 14.4.2011 a nabyla účinnosti dnem 1.5.2011. Ve 

směrnici jsou některé dílčí nepřesnosti – např. není zohledněno, že inventarizační a likvidační komise je společná 

a tedy společně řeší inventarizaci i likvidaci, dále je třeba upravit ustanovení o odpisech, kdy v době schvalování 

směrnice nebylo odepisování majetku upraveno žádným předpisem, další změnou je posunutí hranice u 

drobného dlouhodobého hmotného majetku na částku Kč 3 000,-- v souladu s vyhláškou. Drobný majetek pod 

touto hranicí bude veden v operativní evidenci. 

Tyto změny jsou předmětem dodatku, který je předložen ke schválení s účinností od 1. 10. 2012. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 19 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici pro vedení účetnictví pro 

Městskou část Brno-Bosonohy s účinností od 1. 10. 2012 

Pro: 12  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ad15) Rozpočtové opatření č. 30/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

 

Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3, pís. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění – přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy, nebo výdaje navzájem 

ovlivňují, aniž y se změnil jejich celkový objem. 

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  20/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2012 v rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +-Kč 102 000,-- na straně výdajů   

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

ad16) Rozpočtové opatření č. 31/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 

 

Staženo z jednání, bude řešeno z prostředku JMK 

 

 

ad17) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

 

Starosta  a místostarosta –některé informace jsou předmětem samostatných bodů, jiné nebyly. 

Tajemník – informace o kontrolách – místní poplatky, přestupky, ověřování – prozatím bez závad 

 

ad18) zprávy výborů a komisí 

 

FV – zápis je přílohou, bude nutno zvolit předsedu 

KV- není přítomen zástupce 

Komise ŽP ……   informace Špačková   

paní Kilianová – připomíná osázení ostrůvků na Pražské 

Komise  RUM – krátká informace Arch. Čoupek 

Inv. komise – zatím se nesešla  
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Kult. komise – informace Mgr. Koudelková  

Tajemník navrhuje doplnění komisí o pracovníky úřadu – komise RUM (Ing. Kopecký), komise ŽP (Ing. 

Valihrach), komise kulturní (Veronika Helánová) 

Tajemník žádá předsedy o zasílání zápisů tak, aby bylo možné předkládat na jednání ZMČ. 

 

Pozn.: výběrové řízení -  hřiště Za vodojemem – spojit se – pan Ing. Kopecký s Mgr. Juráčkem pro úpravu 

zadání. 

 

ad19) Informace o pokračujících projektech 

 

KOMUNÁL 

 

Shrnutí informací  - starosta – příloha k bodu jednání  

místostarosta – doplnění důvody změny Penny za Billa 

Špačková – byla veřejná beseda, občané byli proti Billa 

Koudelková – na veřejné besedě byli občane nejen proti Billa, chtějí být více zapojeni do rozhodování 

Starosta – je to první vlna, musí se občany strávit 

Juráček – dotaz. zda je harmonogram přípravy, máme připraveny naše podmínky, a co vše od areálu očekáváme 

Místostarosta – nyní, když už má společnost Penny mandát se musí projednávat veškeré podmínky 

A. Čoupek – zásluhou zástupce Penny se to podařilo dostat dále, zatím rozhoduji oni, oni jsou investoři. Snad 

nyní již budeme jednat nad konkrétními věcmi 

Kilianová – nemohla být na besedě, jak se vyjadřovali občané, byl zde širší vzorek ? – Odpověď cca 20 lidí 

 

OBCHVAT Bosonoh  

informace starosta, předání materiálu na stůl 

 

POHYBOVÉ CENTRUM 

informace z posledního jednání - bude pouze jedno parkovací místo – invalidní 

 

SAMOOBSLUHA – SAMOSTATNÝ BOD 

 

ROZHLAS – PŘÍPRAVA NOVÉHO PODÁNÍ 

 

 

ad20) Změny v návrhu kupní smlouvy na objekt bývalé samoobsluhy 

 

Na minulém jednání ZMČ byla schválena smlouva a následně předložena prodávajícímu, který vznesl výhrady k 

některým ustanovením této smlouvy. Po vzájemných konzultacích jak s právním zástupcem kupujícího, tak s 

právním zástupcem prodávajícího, bylo dohodnuté kompromisní řešení změn. Tyto změny jsou dnes 

předkládány k odsouhlasení. (veškeré změny proti schválené smlouvě jsou uvedeny ve změnovém listě smlouvy, 

který tvoří přílohu zápisu). 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 21 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje změny v kupní smlouvě dle předložených změn, které jsou 

součástí zápisu, které neovlivňují cenu a platební podmínky 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (Koudelkova, Kilianová) 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

Vzhledem k pokročilému času a ustanovení v jednacím řádu starosta navrhl prodloužení jednání 
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 22 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje prodloužení jednání do ukončení projednávání všech bodů 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (Kilian, Černý) 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

ad21) Různé  

  

- dodatek ke smlouvě o letním čištění – změna výměr komunikací a chodníků  

V období od června t.r. bylo provedeno zpracování výměr pro MMB v rámci kontroly ploch komunikací a 

chodníků, kde byly zjištěny nesrovnalosti ve výměrách historicky používaných jako podklad pro výběrová 

řízení.  

 

V rámci tohoto byly výměry zpracovány dle skutečného stavu a prováděných čistících prací. Pro zabezpečení 

souladu smlouvy s výkonem činnosti a naplnění podmínek výběrového řízení je nutné podepsat dodatek k této 

smlouvě s uvedením správných výměr. 

 

Z diskuze : 

Cihlář – čištění chodníků, jak se řeší  

Kilianová – čištění dalších prostor ve vlastnictví obce mimo  

Bude řešeno v rámci příslušné komise, smlouva na čištění řeší pouze komunikace. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 23 /VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodatek smlouvy na letní čištění 2012 – 2014 ke změně 

seznamu čištěných komunikací a výměr dle prověřeného skutečného stavu uvedeného v příloze tohoto 

zápisu, která bude tvořit přílohu dodatku k této smlouvě. 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 1(Melounová) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- VŘ zimní údržba 2012 – 2013 – informace 

 

Tajemník informoval o otevření nabídek v rámci jednání pondělní rady ( ceny měs. paušálů uvedeny v zápisu). 

Vzhledem k náročnosti hodnocení a problematickému hodnocení skutečné činnosti doporučuje sestavení komise 

na hodnocení nabídek z členů ZMČ a odborných pracovníků úřadu k přípravě hodnocení pro příští ZMČ.  

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 24/VI/19 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek na zimní údržbu 

2012/2013 ve složení: Mgr. Juráček, Černý, Meloun, Ing. Kilián, Ing. Korbička, za úřad Ing. Návrat  

a Ing. Kopecký 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

- návrhy do rozpočtu 2013 

 

URGENCE starosty 

Cihlář – je třeba znát stav akci – čerpání 2012 pro rozpočet 2013 

 

- příprava harmonogramu jarního a letního čištění 2013 

           připravuje paní Melounová – v návaznosti na akce MČ   

 

 

 




