Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 8. 3. 2012 v zasedacím sále
ÚMČ Brno-Bosonohy
Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří
Výplach, Mgr. Petr Juráček, Mgr. Helena Koudelková, Marcela Melounová, Vilém Meloun, Ing. Pavel
Kilian, Marie Špačková, Květoslava Kiliánová
Nepřítomni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas, Martin Černý
Omluveni: Miroslav Sojka, Ivan Nečas, Martin Černý
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Slib nových zastupitelů.
Technické náležitosti.
Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva.
Příprava seznamu investičních záměrů pro schválení konečné verze rozpočtu.
Odvolání členů kontrolního výboru a volba nových členů.
Odsouhlasení změn odměn za výkon člena zastupitelstva a za výkon funkcí ve výborech a
komisích.
Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 ve znění vyhlášek č. 5/2011 a č.
20/2011 o místních poplatcích.
Rozpočtové opatření č. 3/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
Žádost občanského sdružení Rodinná pohoda o dotaci na poskytování sociálních služeb.
Rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
Rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
Novelizace vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna.
Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích.
Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních.
Stanovisko k návrhu na dispozici s majetkem města - směna pozemků Vzhledná.
Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Letní čištění komunikací na rok 2012 -2014“.
Různé:
- Novela jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno – Bosonohy – návrh.
- Problematika střetu zájmu.
- Problematika veřejných zakázek po novele zákona.

ad1) Slib nových zastupitelů
Starosta přivítal novou zastupitelku, v minulosti již zasloužilou členku zastupitelstva, pí. Květoslavu
Kiliánovou, která se stala zastupitelkou po Bc. Padrtové od 1. 2. 2012. Osvědčení bylo nové
zastupitelce předáno s předstihem a nyní požádal paní Kiliánovou o složení slibu člena zastupitelstva
městské části Statutárního města Brna. Následně ji poděkoval a popřál hodně úspěchů v nové činnosti.
Dále starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a poděkoval občanům za jejich účast. Následně
starosta RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:10 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 12 členů zastupitelstva (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan
Korbička, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Mgr. Petr Juráček, Mgr. Helena
Koudelková, Marcela Melounová, Vilém Meloun, Ing. Pavel Kilian, Marie Špačková, Květoslava
Kiliánová).

ad2) Technické náležitosti
Dalším bodem jednání jsou technické náležitosti, starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ
Ing. Návrata.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 1/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu. Na základě tohoto byli navrženi
dva ověřovatelé – Mgr. Koudelková, Jiří Výplach
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 2/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Helena Koudelková a
Jiří Výplach
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Následně vyzval starosta všechny zastupitele k vyjádření, zda nemají další návrh k jednání a
navrženému programu dnešního zastupitelstva.
Nikdo žádný návrh nepodal.
Starosta předložil návrh bodu do programu – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu – stavební úpravy chodníku na pozemku p.č. 533 v k.ú. Bosonohy.
Návrh usnesení RNDr.Jiaxise:
Usn. 3/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod výzva k
podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební úpravy chodníku na pozemku
p.č. 533 v k.ú. Bosonohy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
Návrh doplněného kompletního programu přednesl starosta a navrhl takto doplněný program schválit.
Upravený doplněný program jednání:
1. Slib nových zastupitelů.
2. Technické náležitosti.
3. Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva.
4. Příprava seznamu investičních záměrů pro schválení konečné verze rozpočtu.
5. Odvolání členů kontrolního výboru a volba nových členů.
6. Odsouhlasení změn odměn za výkon člena zastupitelstva a za výkon funkcí ve výborech a
komisích.
7. Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 ve znění vyhlášek č. 5/2011 a č.
20/2011 o místních poplatcích.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
9. Žádost občanského sdružení Rodinná pohoda o dotaci na poskytování sociálních služeb.
10. Rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
11. Rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012.
12. Novelizace vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna.

13. Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích.
14. Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních.
15. Stanovisko k návrhu na dispozici s majetkem města - směna pozemků Vzhledná.
16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Letní čištění komunikací na rok 2012 -2014“.
17. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební úpravy chodníku na
pozemku p.č. 533 v k.ú. Bosonohy.
18. Různé:
- Novela jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno–Bosonohy – návrh.
- Problematika střetu zájmu.
- Problematika veřejných zakázek po novele zákona.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 4/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání.
Pro: 12
Proti:
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta se otázal zastupitelů, zda mají připomínky k zápisu z minulého ZMČ. Mgr. Koudelková se
přihlásila s připomínkami k zápisům z jednání zastupitelstva a rady. Starosta sdělil, že se nyní
projednávají připomínky k poslednímu zápisu, připomínky k obsahu a jednotlivým usnesením
přijatých na minulém zasedání zastupitelstva. Proto sdělil, že jsou z tohoto pohledu připomínky
bezpředmětné. Po krátké diskuzi Mgr. Koudelková sdělila, že převede tyto připomínky do bodu
„různé“. Vzhledem k tomu, že žádné další připomínky nebyly, přistoupilo se k dalšímu bodu jednání.
ad3) Zpráva výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Úvodem předal starosta slovo zástupcům výborů a komisí.
Předseda finančního výboru nebyl přítomen.
Společné jednání finančního výboru a komise RUM – informace podal pan arch. Čoupek. Jediný bod
jednání – projekty – jsou přílohou tohoto zápisu a podkladem pro samostatný bod tohoto jednání.
Předseda kontrolního výboru nebyl přítomen.
Komise RUM – předseda Ing. arch. Čoupek CSc. Informace z jednání: výstavba tělocvičny – drobné
problémy (vybavení, jednání ze stavebním úřadem); projektant prověří, zda je možno čerpat dotace na
vybavení.
Komise dopravy a ŽP – jednání komise bude další týden.
Komise kultura, školství - informace pana Výplacha o kulturních akcích.
Bytová komise – informace podal starosta – doplnění členů komise schválené radou.
Starosta – zpráva o činnosti – informace (Bosa od 1. 3. předána, od 1. 3. smlouva na právní služby s
AK Němcová, projekty, opravy vpustí a chodníků – projednáno s BVK a BKOM, bytový dům –
hledání řešení oprav, soudní spor), sněm starostů, jednání s TS a.s. ohledně veřejného osvětlení a
radarů, jednání s VOV- dotčení pozemků v k. ú. Bosonohy v souvislosti s dostavbou přivaděče,
pokračování kauzy Koutná a Kadaňka, příprava veřejné besedy)

RNDr. Jiaxis uvedl poslední část tohoto bodu a sdělil, že obdržel interpelaci od zastupitelky
Mgr. Heleny Koudelkové.
Interpelace
Mgr. Helena Koudelková: Interpelace na starostu
1. Žádám o konkrétní informace, kdy a s kým bylo od začátku tohoto volebního období jednáno ve
věci pokračování stavby kanalizace v Bosonohách a s jakými konkrétními výstupy.
Prosím rovněž o předložení zápisů z těchto jednání.
2. Žádám o zdůvodnění, proč se firmě ASA za zimní údržbu vozovek a chodníků za měsíc leden 2012
při stávajících meteorologických podmínkách zaplatila částka 179 117,- Kč. (viz faktura a příloha k
faktuře č. 1645007936).
Odpověď na interpelaci:
1) Starosta odpověděl, že do příštího jednání všechny materiály připraví, ale že ho tím Mgr.
Koudelková zdržuje od důležitější práce, poněvadž všechno bylo zmíněno v zápisech z rady, z
jednání se stavebním úřadem, s projektanty a městem pověřenou firmou BVK a.s., v postupných
informacích o jednáních s jednotlivými náměstky a primátorem, které byly uváděny buď
v Různém, nebo ve Zprávě o činnosti starosty. Vyjádřil názor, že jde opět jen o populismus ze
strany Mgr. Koudelkové, která zřejmě nečte ani zápisy ani Zpravodaj; kdyby se o dění zajímala
víc, tak by to věděla. Mgr. Koudelková se ohradila, že zápisy jsou neúplné a že se k nim již
několikrát chtěla na zastupitelstvu vyjádřit, ale starosta jí neudělil slovo. Mgr. Koudelková se dále
ohradila, že to z její strany nejde o žádný populismus, jak říká pan starosta, a připomenula, že již
několikrát na jednání zastupitelstva opakovala a dokonce všem zastupitelům předala i písemně, že
se jí vůbec nejedná o osobní prospěch, že se nedere na žádnou židli a že vše, co dělá, dělá v zájmu
Bosonoh. A žádá pana starostu, aby upustil od podobných vyjádření.
2) Co se týče uhrazení zimní údržby, je vše v souladu se smlouvou a skutečnostmi paušálu za
pohotovost i za výjezdy. V průběhu zimy jsme s firmou několikrát v návaznosti na situaci jednali a
upravovali stížnosti a nedostatky. O každém výjezdu jsme byli informováni, poslední období jsme
si údržbu chodníků korigovali sami. Každý výjezd má svůj protokol. Připravili jsme výhodné
podmínky pro Bosonohy: spoluúčast našeho zaměstnance, info po mobilu, info po emailu i
s předběžnými protokoly.
Mgr. Koudelková položila otázku, zda bylo nutno tolik platit, když, jak si ověřila v Českém
hydrometeorologickém ústavu, za měsíc leden spadlo jen 27 mm srážek, a to ani všechno nebyl
sníh. Ing. Korbička (místostarosta) odpověděl, že vše probíhalo dle smlouvy, tak jak bylo
definované a odsouhlasené na podzimním jednání ZMČ. Výjezdy byly dle času uvedeného ve
smlouvě, naopak na podzimním jednání zastupitelstva byly vyžadovány výjezdy ještě v kratší
době. Smluvní podmínky se musí dodržovat. Ostatní nabídky ve výběrovém řízení byly o 40 %
vyšší. Mgr. Koudelková vyslovila názor, že je lepší připlatit za kvalitu. Tajemník se k tomu
vyjádřil, že zákon o veřejných zakázkách umožňuje pouze výběr dle ceny nebo ekonomicky
výhodnější – tam musí být veškeré parametry měřitelné. Dále tajemník sdělil, že ihned po
skončení zimního období se bude rada zabývat podmínkami přípravy výběrového řízení na příští
období. Ing. Korbička doplnil informace z jednání s dispečerem ASA.
Dalším pokračováním tohoto bodu byly dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Pan Horák – otázka na realizaci světelné křižovatky Bosonožské nám. - Pražská. Odpověď: je to
otázka plánu fin. prostředků; dále odpověď Pavla Kiliána – město nemá peníze, výstavba nových

křižovatek je dlouhodobá záležitost, na BKOM je spousta žádostí. Paní zastupitelka Kiliánová – dotaz,
co by řízená křižovatka udělala s náročnou dopravou na Pražské, toto vysvětlil Ing. Kilián na
problematice křižovatky Jihlavská v Novém Lískovci.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky, přešlo se k dalším bodům dle schváleného
programu.
ad4) Příprava seznamu investičních záměrů pro schválení konečné verze rozpočtu
Starosta navázal na informace ze společného jednání komise RUM a FV – použití přebytku pro
projekty 2,1 mil Kč. Pí. Dočekalová doplnila informace o zůstatku finančních prostředků obce a o
možnosti použití části prostředků (přebytku) po schválení rozpočtu na 2012.
Další bližší informace podal arch. Čoupek – informace dle jednotlivých projektů a návrh částky ze
společného jednání výboru a komise. Návrh financování investic tvoří samostatnou přílohu.
Mgr. Juráček sdělil, že budování nových hřišť a jejich oplocení v rozpočtu chybí, je třeba řešit. Návrh
na doplnění položky oplocení hřiště ve výši 50 tis. Kč. Dále Mgr. Juráček sdělil informace ke
spolupráci členů sdružení Hřbitov Troubsko – nejsou informace od dalších účastníků dohody, je třeba
napsat oficiální dopis, že máme v rozpočtu vyčleněné prostředky. Dále starosta informoval o žádosti o
revokaci rozhodnutí zastupitelstva Troubska ohledně pohřebních míst pro občany Bosonoh.
V dalším bodu Mgr. Juráček sdělil, že je otázka, zda malý nebo velký Komunál; co když uděláme
malý a pak se začne velký – pak by šlo o zmařené prostředky.
Ke Komunálu doplnil informace technické povahy arch. Čoupek.
Ing. Korbička uvedl, že o velkém Komunálu se mluví 40 let, dnešní objekt knihovny je v havarijním
stavu, nutno opravit.
Starosta sdělil, že je třeba stanovit časovou hranici pro rozhodnutí jak dál.
Jiří Cihlář: nedokázali jsme se za rok rozhodnout. Odhad ceny je 2,8 mil na malý Komunál, nejasné
otázky technické, které nejsou zahrnuty do ceny (např. přístup pro vozíčkáře apod.)
Arch. Čoupek: parcela tohoto rozměru byla dříve nezajímavá, nyní již začíná být zajímavá.
Mgr. Koudelková: poznámka k diskuzi, proč je osočován pan Cihlář, že projekt nečetl. Následně se
vyjasnilo v diskuzi, že 1. nadzemní patro je přízemí.
Pí. Kiliánová: dotaz, zda jsme uvažovali s novou legislativou ohledně reklam kolem silnicí a dálnic.
P. Horák: otázka Komunálu - doporučil optat se občanů Bosonoh, co by tam chtěli.
Starosta sdělil, že se to řeší dlouhodobě včetně Zpravodaje, rozhodně ankety budou, víme, že doktory
musíme řešit.
Pí. Kiliánová: dotaz, zda bylo zváženo, kolik by přibylo dopravního zatížení.
Mgr. Juráček – doporučuje schválit až v dubnu a doplnit o informace stran potřeby dalších nákladů,
které souvisejí s uvedenými projekty v dalším období.
Starosta: budeme na tom pracovat a svoláme jednání.
Arch. Čoupek: doplňující informace k Leskavě.
Ing. Pavel Kilián: doplnit hřiště, spolupracovat s názory občanů, řešit problematiku Hrazdírova, nutná
oprava knihovny.
Jiří Cihlář: k nedořešeným technickým problémům ulice Hrazdírova se nemůže vyjádřit.
Ing. Kilián doporučuje řešit jinou problematiku, týkající se větší skupiny občanů.
Jiří Cihlář: proto byl zpracován informační materiál, který dnes všichni zastupitelé obdrželi,
doporučuje, aby se zastupitelé seznámili se s tímto materiálem.
Starosta doporučuje řešit věc v rámci veřejné diskuze, navrhuje sejít se o hodinu dřív před besedou s
občany.
Mgr. Koudelková: projekt Leskava – odsouhlasil se dříve s tím, že jsou majetkové věci vyřešeny.
Arch. Čoupek: ano, ještě za Gabriela, ale skutečnost je jiná.
Starosta ukončil rozpravu s tím, že další bude řešeno ve spolupráci s komisí RUM a při rozpravě před
veřejnou besedou.
Starosta uvedl, že některé projekty by bylo potřeba schválit již nyní.

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 5 /VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení investic a požaduje připravit rozpočtové
opatření na další ZMČ pro projekty:
a) rekonstrukce WC
80 000,- Kč
b) veřejné osvětlení
60 000,- Kč
c) parkoviště Ševčenkova 200 000,- Kč
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno

ad5)

Odvolání členů kontrolního výboru a volba nových členů

Na základě návrhu předsedy kontrolního výboru jsou předloženy návrhy na odvolání členů
kontrolního výboru a byli navrženi noví členové výboru.
Doplnil pan Jiří Výplach.
Mgr. Koudelková: pan Černý nechodil, protože dostával informace o jednání pozdě. Jinak je mu
jedno, že bude odvolán.
Návrh usnesení pana Výplacha:
Usn. 6 /VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy
Schvaluje odvolání člena kontrolního výboru pana Ondreje Dlugoše a pana Martina Černého
a schvaluje nového člena kontrolního výboru paní Květoslavu Vinklárkovou, paní Martu
Ceklovou a pana Jiřího Výplacha.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad6)
Odsouhlasení změn odměn za výkon člena zastupitelstva a za výkon funkcí ve
výborech a komisích
Na základě rezignace dvou zastupitelů vznikl mandát náhradníkům. V jednom případě se zřekl i
náhradník, mandát vznikl dalšímu náhradníkovi v pořadí. Pro výplatu odměn schválených ZMČ je
nutné schválit i tyto změny v odměňování; jak za výkon člena zastupitelstva, tak za členství v
komisích a výborech.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 7/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje odměny zastupitelům včetně odměn za členství ve
výborech a komisích dle přílohy k bodu 6 jednání 14 ZMČ s účinností od 1. 3. 2012.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel: 2 Jiří Výplach a Květoslava Kiliánová
Usnesení bylo schváleno
ad7) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 ve znění vyhlášek č. 5/2011 a č.
20/2011 o místních poplatcích

Prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna je Městské části BrnoBosonohy zaslán k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.
Zákonem č. 458/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012, je zrušen místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu. Tato skutečnost je zohledněna v předloženém návrhu.
Součástí návrhu je i zrušení vyhlášky č. 19/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému, kterou již nelze
použít.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 8 /VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o
místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad8)
Rozpočtové opatření č. 3/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
Paní Dočekalová: nevyplacená část příspěvku na provoz, která byla schválena v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2011 a nedopatřením nebyla v rámci splátkového kalendáře
vyplacena. Do nákladů roku 2011 byla tato výše zohledněna prostřednictvím časového rozlišení.
Krátká diskuze – proč nechyběly prostředky škole.
Mgr. Juráček vznesl dotaz na účetní závěrku školy a požádal o její předložení, až bude vyhotovena.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 9/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +Kč 360 000,-- na straně výdajů a zvýšení
financování v položce 8115.
Pro: 11
Proti:
Zdržel: 1 Čoupek
Usnesení bylo schváleno
ad9) Žádost občanského sdružení Rodinná pohoda o dotaci na poskytování sociálních služeb
Pí. Dočekalová – občanské sdružení Rodinná pohoda požádala Městskou část Brno-Bosonohy o
poskytnutí finanční pomoci v částce Kč 3 000,-- na trénování paměti v rámci poskytování sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Občanské sdružení vzniklo s cílem
pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném domácím prostředí. Smyslem a cílem je
odlehčit pečujícím a pomoci tak rodinám zvládat jejich obtížnou situaci, zkvalitnit život lidem s
postižením. Trénování paměti seniorů v rámci občanského sdružení inicializovala předsedkyně
Seniorklubu.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 10/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 občanskému sdružení Rodinná pohoda ve výši
Kč 3 000,--.
Pro: 11
Proti:
Zdržel: 1 Vilém Meloun
Usnesení bylo schváleno

ad10) Rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
Na základě schválení finanční podpory občanskému sdružení Rodinná pohoda zařazení neplánovaného
výdaje do rozpočtu městské části.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 11 /VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu + Kč 3 000,-- na straně výdajů a zvýšení financování
v položce 8115.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad11) Rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
Výdaje na nákup nového kopírovacího stroje na základě výsledků výběrového řízení schváleného
radou městské části namísto výdajů za pronájem kopírovacího stroje.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 12/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +-Kč 116 000,-- na straně výdajů.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad12)

Novelizace vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna

V rámci Sociální reformy I, byla k 1. 1. 2012 převedena na základě Zákona zák. č. 366/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a zák.č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů kompetence k
výplatě dávek nepojistných sociálních systémů (která dosud náležela obecním úřadům) na Úřad práce
ČR. Současně byla nově vymezena sociální práce na obecní úrovni ve výkonu přenesené působnosti.
Tuto oblast bude ve statutárním městě Brně centrálně zajišťovat Odbor sociální péče MMB.
Uvedené zásadní změny v sociální oblasti jsou promítnuty do předloženého návrhu Statutu.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 13/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad13)
Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích
Příloha č. 1 předmětné vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Příloha č. 2 vymezuje
prostory, kde je vstup se psy zakázán.
MMB požaduje sdělení, zdali městská část nenavrhuje úpravu prostor v uvedených přílohách nebo je
tak ponechává ve stávajícím znění příloh citované vyhlášky.

V současné době není na úřadě evidovaná žádná žádost o změnu.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 14/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh příloh novely obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a nepožaduje
změnu.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad14) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních
V příloze této vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádek veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato příloha je
aktualizována každých 12 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky.
Městská část má možnost navrhnout stanovení nových míst, na kterých by měla být veřejná
produkce hudby upravena nebo nenavrhovat žádná místa.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 15/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předloženou aktualizaci přílohy novely obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v
pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a nepožaduje změnu.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad15) Stanovisko k návrhu na dispozici s majetkem města - směna pozemků Vzhledná
Dne 16. 1. předložil pan Buček návrh na dispozici s majetkem města včetně vyjádření OÚPR a OTS
MMB. V roce 2011 došlo ke změně v katastru nemovitostí – vyčleněním chodníku z parc. č. 59/1 –
nové p. č. 59/3 a vyčleněním chodníku z p. č. 59/2 – nové p. č. 59/4. Žadatel požaduje narovnání stavu
a směnu části svého pozemku p. č. 59/3 za pozemek města p. č.59/2 po obrysu jeho nemovitosti.
Diskuze k tomuto bodu byla podnětem pro úpravu navrhovaného usnesení.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 16/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s požadovanou směnou pozemků p. č. 59/2 (84
m2) v majetku města Brna za pozemek p. č. 59/3 (17 m2) v majetku Jan a Verona Bučková a
doporučuje majitelům požádat o odprodej pozemků pod zastavěnou části domu. Toto stanovisko
se vydává jako vyjádření pro návrh na dispozici s majetkem města.
Pro: 10
Proti:
Zdržel: 2 Špačková, Jiaxis
Usnesení bylo schváleno
ad16) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Letní čištění komunikací na rok 2012 -2014“
Tajemník: vzhledem k tomu, že smlouva na letní čištění skončila v listopadu minulého roku a je nutné
vypsat nové výběrové řízení, je nutné ho realizovat co nejrychleji. Vzhledem k významným změnám v
zákoně o zadávání veřejných zakázek od 1. 4. 2012 je třeba provést za předpokladu smlouvy na tříleté
období toto řízení ještě v březnu t..r., v případě vypsání soutěže v dubnu by se jednalo o podlimitní

zakázku se všemi aspekty a nutností spolupráce s právníky a odborníky na novelu VZ, včetně
podstatně vyšší administrativní zátěže.
Návrhy k obeslání – firma Meloun, ASA, MOP, Brněnské komunikace, Topinka a příp. další návrhy
do pondělí zaslat tajemníkovi.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 17/VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zadání veřejné zakázky na Letní čištění
komunikací na rok 2012 -2014 a pověřuje radu doplněnou o Mgr. Koudelkovou a pí. Kiliánovou
zpracováním výběrového řízení a předložením vyhodnocení VŘ ke schválení na další jednání
zastupitelstva v dubnu 2012.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad17) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební úpravy chodníku
na pozemku p.č. 533 v k.ú. Bosonohy
Ing. Hrubý seznámil přítomné s podklady pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci,
schválenou na minulém ZMČ.
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 18 /VI/14 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na zpracování projektu stavební úpravy chodníku na pozemku p.č. 533 v k.ú.
Bosonohy a pověřuje radu doplněnou o pí. Květoslavu Kiliánovou k vyhodnocení nabídek.
Pro: 12
Proti:
Zdržel:
Usnesení bylo schváleno
ad18) Různé
Novela jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno – Bosonohy – návrh
Tajemník seznámil přítomné se zpracovanou novelou jednacího řádu zastupitelstva. Zároveň
předložil i dokument porovnávající rozdíly mezi původním a starým řádem. Zastupitelé zašlou
podněty a připomínky do 30. 3. 2012
-

Problematika střetu zájmu

Tajemník předal zpracované materiály k této problematice, stanoviska MV ČR a dalších
orgánů včetně stanoviska k dotazu pana Jiřího Cihláře.
-

Problematika veřejných zakázek po novele zákona

Tajemník seznámil přítomné se změnami v tomto zákoně, předal dokument s vyznačením
hlavních změn a sdělil, že do 2 měsíců bude předložen návrh nových pravidel pro městskou
část odpovídající nové a platné legislativě.
Další informace v bodu Různé
Mgr. Koudelková vznesla připomínku k zápisům z jednání rady i zastupitelstva, zápisy mají podle
jejího názoru nízkou vypovídací hodnotu, často se z nich nedá pro nezúčastněného vyvodit průběh
zasedání, což odporuje Jednacímu řádu ZMČ Brno-Bosonohy, čl. 7, kde se praví, že ověřený zápis je

