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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis 

 
ze 20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 25. 10. 2012  

v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy 
 
Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. 
Arnošt Čoupek, Květoslava Kilianová, Marcela Melounová, Mgr. Petr Juráček, Miroslav 
Sojka, Jiří Výplach, Milan Šustáček, Ing. Pavel Kilian od 18,45 hod. 
 
Nepřítomni: Martin Černý, Mgr. Helena Koudelková, Vilém Meloun, Ing. Kilian do 18,45 hod. 
 
Omluveni:    Martin Černý, Mgr. Helena Koudelková, Vilém Meloun 
 
 
 
Navržený program jednání: 
 

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Návrh změny obecně závazné vyhlášky – novelizace Statutu města Brna 
4) Stanovisko MČ Brno – Bosonohy k projektové dokumentaci pro územní řízení na 

stavbu „Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy-Křivánky“ 
5) Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011–spalování suchých rostlinných materiálů 
6) Návrh na dispozici s majetkem města (směna p.č. 666/34 k.ú Medlánky a 290 k.ú. 

Bosonohy) 
7) Schválení výsledků a návrhu smlouvy - VŘ Zimní údržba 2012/13 
8) Rozpočtové opatření č. 35/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 

2012 – příspěvek FKSK na rekonstrukci topení 
9) Volba člena rady a předsedy finančního výboru  
10) Změny ve výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 11. 2012 
11) Rozpočtové opatření č. 36/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 

2012 – uvolnění pozastávky společnosti DIRS Brno na výstavbu MŠ Konopiska 
12) Výsledky následné kontroly u příjemců veřejné finanční podpory 
13) Uzavření výběrového řízení na poskytovatele peněžních služeb 
14) Žádost o vyjádření k změně územního plánu 
15) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 
16) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
17) Různé  

– informace o pokračujících projektech 
– příprava rozpočtu 2013 

 
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:10 hodin a konstatoval, že 
zastupitelstvo bylo řádně svoláno, omluvil nepřítomné zastupitele, kteří se omluvili řádně 
starostovi nebo tajemníkovi, a sdělil, že je nadpoloviční počet členů zastupitelstva na 
zasedání, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Úvodem přivítal všechny přítomné a hosty. Zvlášť přivítal na prvním jednání zastupitelstva 
nového člena Zastupitelstva MČ Brno – Bosonohy pana Milana Šustáčka, který nastupuje na 
uvolněné místo po panu Ivanu Nečasovi, který na posledním jednání ZMČ odstoupil ze 
všech mandátů a funkcí. 
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Ve smyslu zákona o obcích požádal starosta tajemníka o přečtení textu: „Slib člena 
zastupitelstva městské části Statutárního města Brna“, následně vyzval pana Šustáčka ke 
složení slibu, který tak učinil. 
Na začátku jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva      (RNDr. Anastazios Jiaxis, 
Ing. Jan Korbička, Jiří Cihlář, Marie Špačková, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Květoslava 
Kilianová, Marcela Melounová, Mgr. Petr Juráček, Miroslav Sojka, Jiří Výplach, Milan 
Šustáček) 
  
 
 

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

Usn. 1/VI/20 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 – Jiří Výplach a Marie Špačková 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:  

Usn. 2/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha 
a paní Marii Špačkovou 
 
 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Starosta se otázal zastupitelů, na připomínky k zápisu z minulého jednání ZMČ. Protože 
nikdo nevznesl námitku k minulému zápisu a nebyly podány žádné písemné připomínky, je 
zápis považován za schválený a starosta přešel k dalším technickým náležitostem jednání. 
 
Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na změnu programu: 
Ze strany zastupitelů návrh nebyl. 
 
Starosta : 
Návrh na doplnění bodu: 
Stanovisko MČ Brno Bosonohy k návrhu na dispozici s majetkem města (p. č. 2062 a 2063 
k. ú. Bosonohy) projednávaný na 19 ZMČ : 
 
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. 

 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 3 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění navrženého programu o bod: 
Stanovisko MČ Brno Bosonohy k návrhu na dispozici s majetkem města (p. č. 2062 a 
2063 k. ú. Bosonohy) projednávaný na 19 ZMČ 
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Pro:9  
Proti: 1  (Juráček) 
Zdržel se: 1 (Šustáček) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh doplněného kompletního programu přednesl starosta a navrhl takto doplněný program 
schválit.  
Upravený doplněný program jednání: 
 

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Návrh změny obecně závazné vyhlášky – novelizace Statutu města Brna 
4) Stanovisko MČ Brno – Bosonohy k projektové dokumentaci pro územní řízení na 

stavbu „Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy-Křivánky“ 
5) Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011– spalování suchých rostlinných 

materiálů 
6) Návrh na dispozici s majetkem města (směna p.č. 666/34 k.ú Medlánky a 290 k.ú. 

Bosonohy) 
7) Schválení výsledků a návrhu smlouvy - VŘ Zimní údržba 2012/13 
8) Rozpočtové opatření č. 35/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 

2012 – příspěvek FKSK na rekonstrukci topení 
9) Volba člena rady a předsedy finančního výboru  
10) Změny ve výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 11. 2012 
11) Rozpočtové opatření č. 36/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 

2012 – uvolnění pozastávky společnosti DIRS Brno na výstavbu MŠ Konopiska 
12) Výsledky následné kontroly u příjemců veřejné finanční podpory 
13) Uzavření výběrového řízení na poskytovatele peněžních služeb 
14) Žádost o vyjádření k změně územního plánu 
15) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 
16) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
17) Stanovisko MČ Brno Bosonohy k návrhu na dispozici s majetkem města (p. č. 2062 a 

2063 k. ú. Bosonohy) projednávaný na 19 ZMČ 
18) Různé  

– informace o pokračujících projektech 
– příprava rozpočtu 2013 

 
 
  

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  4/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

V dalším jednání se přistoupilo k projednávání jednotlivých bodu nově schváleného 

programu. 
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ad2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

Občanka - dotaz k projektu komunál – současný stav  
 
Diskuze : 
 

Starosta RNDr. Jiaxis 
Vše na začátku jednání, důležitá je komunikace s občany, zahájeno jednání nejen 
s investorem, ale i s MMB, ve hře je více variant (pronájem pozemku, prodej pozemku). 
Jedná se se společností Penny. 

   
Místostarosta Ing. Korbička  
Doplnil o technické náležitosti jednání 
 
Arch. Čoupek 
Nejde o supermarket, jde o široko sortimentní prodejnu  
 
Občanka  
doplnění: jsou zde jiné pozemky v okolí Bosonoh, které jsou svěřeny obci, kde byla možná 
výstavba 

                      
Kilianová  
Není třeba již řešit pronájem, novela stavebního zákona neumožní výstavbu 
 
Starosta RNDr. Jiaxis 
Budeme řešit s občany na veřejné besedě 
 
Občanka  
Otázky spojené k termínům realizace, projektům a další info 
 

Místostarosta Ing. Korbička  

Předmětem projednávání s MO MMB, není předpoklad přípravy řízení dříve jak z jara. 

 

ad3) Návrh změny obecně závazné vyhlášky – novelizace Statutu města Brna 

 
Jedná se o formální zpřesnění textu, provedené na základě připomínek ze strany městských 

částí; současně je navrhováno ponechat v písm. i) pouze procentní omezení (tj. nikoliv 

absolutní výši) u smluv poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace z rozpočtu městské části. 

Úprava v oblasti životního prostředí  (článek 21, 22, Příloha č. 2) 

Všechny změny jsou provedeny z důvodu vydání nového zákona o ochraně ovzduší, který 

ruší předchozí zákonnou úpravu ochrany ovzduší, tedy zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, včetně prováděcích předpisů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012. Úprava v 

oblasti financí a rozpočtu (článek 23), jedná se o nadbytečná ustanovení. Úprava v oblasti 

majetku (článek 25), Fond národního majetku byl zrušen. 

Úprava v oblasti dopravy (článek 30), Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší umožňuje 

obcím stanovit vyhláškou nízkoemisní zóny. Návrh vymezení území nízkoemisní zóny a 

emisní kategorie vozidel bude především vycházet z požadavku MČ, vzhledem k tomu, že 

ustanovení §14 odst. 5 a 6 zákona se bude týkat občanů MČ. Samotné vyřízení žádosti – 

(povolování dočasné nebo trvalé individuální výjimky pro vozidla … ) je nejvhodnější 

vyřizovat přímo v místě bydliště nebo v místě sídla podnikání. Z těchto důvodů je navrženo 

pověřit touto činností  - dle §14 odst. 5 a 6 MČ. 



 5 

Úprava v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství (článek 37. 38),je navržena na 

základě změny zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářských 

stráží, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 

rybářství) 

Úprava v oblasti sociální péče (článek 56), navržená změna týkající se převedení výkonu 

funkce opatrovníka osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům 

ustanovených soudem  ze samostatné do přenesené působnosti vychází  z nálezu 

Ústavního soudu č. 995/2007, ve kterém konstatoval, že toto omezení způsobilosti je vždy 

rozhodnutí státu, kterým stát za ústavně aprobovaných podmínek vstupuje do autonomního 

prostoru jednotlivce, a nese plnou odpovědnost za to, že trváním tohoto omezení se nijak 

nezhorší postavení právního jednání jednotlivce. 

Navržená změna textu k poskytování sociálních služeb obecně vychází ze současné situace 

v poskytování těchto služeb na území města Brna, a umožní poskytování sociálních služeb 

uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi jednotnými městskými částmi navzájem. 

Doplnění v oblasti obrany a bezpečnosti (článek 69), doplnění je navrženo na základě novely 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 

zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Úpravy v oblasti finančního hospodaření (článek 76),jedná se o formální zpřesnění 

(zobecnění) textu, zejména s ohledem na skutečnost, že se průběžně mění struktura a 

podmínky vyúčtování dotačních titulů, poskytovaných obcím v rámci souhrnného dotačního 

vztahu ke státnímu rozpočtu. 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  5/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh obecně závazné 
vyhlášky – novelizace Statutu města Brna 
 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

ad4) Stanovisko MČ Brno – Bosonohy k projektové dokumentaci pro územní 

řízení na stavbu „Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy-Křivánky“ 

 
 

Společnost LOST ARCH s. r. o., k žádosti o vyjádření MČ Brno – Bosonohy pro územní 

řízení na stavbu Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy – Křivánky ze dne 27. 6. 2012 

předložila projektovou dokumentaci revidovanou v dubnu 2012. Důvodem revize bylo 

nesouhlasné stanovisko s dopravním řešením, které vydala Policie ČR, Městské ředitelství 

Brno, Dopravní inspektorát. Nový návrh jednak mění systém obslužných komunikací v celé 

zájmové ploše na jednu obytnou zónu a dále dochází k posunutí osy připojení ulice Sojkovy. 

V průvodní zprávě revidované v dubnu 2012 je doložené vyjádření projektanta k 

požadavkům Policie ČR MŘ DI ze dne 17. 2. 2012. 

K další žádosti společnosti LOST ARCH s. r. o., ze dne 20. 8. 2012 o vyjádření MČ Brno – 

Bosonohy, stavební úřad sděluje, že v doplněné opravené situaci dopravního řešení nejsou 
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zakreslené rozhledové poměry, jsou doložené vzorové řezy komunikací, jinak se od 

dokumentace předložené 27. 6. 2012 neliší a připojení komunikace Sojkova k místní 

komunikaci Křivánky není doposud navržené dle požadavků Policie ČR MŘ DI. 

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o povolení změny připojení komunikace Sojkova k místní 

komunikaci Křivánky, které vydává zdejší referát dopravy, dle ust. § 10 odst. 3 písm. b) zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je předchozí souhlas 

příslušného orgánu Policie České republiky. 

Policie ČR, MŘ Brno, Dopravní inspektorát, k revidovanému řešení (označenému „revize 

duben 2012“) vydala stanovisko ze dne 5. 9. 2012, č. j. KRPB-19079-6/Čj-2012-060206, ve 

kterém uvádí, že s vydáním rozhodnutí o napojení nově budované komunikace ulice Sojkova 

stykovou křižovatkou s ulicí Křivánky nesouhlasí, spolu s důvody pro tento nesouhlas. 

Jelikož je tento nesouhlas závazným stanoviskem ve smyslu § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004, 

správní řád, referát dopravy dne 26. 9. 2012 pod č. j. MČBBOS 2392/12/SÚ/Va, spisová 

značka SZ-MČBBOS 1174/12/12 vydal rozhodnutí, kterým žádost společnosti SKIF 

DEVELOPMENT s. r. o., IČ 28168283, Dolnočernošická, 252 28 Praha, zastoupené 

společností LOST ARCH s.r.o., IČ 28416368, Otradovická 11, 142 00, Praha o povolení 

úpravy připojení komunikace ul. Sojkova k místní komunikaci Křivánky zamítl. Uvedené 

rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, neboť dne 15. 10. 2012 proti němu podala 

společnost Lost Arch, s.r.o odvolání. Toto odvolání je směřováno proti obsahu závazného 

stanoviska vydaného Policií ČR, MŘ Brno, Dopravní inspektorát, na základě kterého byla 

žádost zamítnuta. 

Podmínkou pro pokračování dosud přerušeného územního řízení je předložení projektové 

dokumentace vypracované dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního řízení včetně části E. Dokladová část k 

revidovanému řešení stavby („revize duben 2012“), a dále pravomocného rozhodnutí 

referátu dopravy ÚMČ Brno-Bosonohy. 

Rozprava:  

Úvodem doplnil některé další informace Ing. Valihrach – stavební úřad 

 

Tajemník  

 

Upozornil, že se jedná o vyjádření MČ a ne zákonné stanovisko stavebního úřadu. 

V případě souhlasu MČ může stavební úřad zamítnout, nebo obráceně. Podstatné z hlediska 

stavebního úřadu je uzavření plánovací smlouvy. Tu uzavírá MO MMB. Součástí podkladů 

pro plánovací smlouvu je i vyjádření ZMČ Brno Bosonohy. 

Společnost Lost Arch předložila žádost o stanovisko v červnu t.r. a začátkem září doplnila 

projektovou dokumentaci pro posouzení a vydání stanoviska. Z tohoto důvodu je znovu 

předkládáno na jednání ZMČ. 

 

Arch. Čoupek  

V minulosti bylo projednáváno, bylo ze strany investora přepracováno, nyní hlavním  

problémem napojení Sojkova 

                 

RNDr. Jiaxis  

Upozornil, že nejsme odborníci a proto není bez jasného stanovisko možné posuzovat 

                         

Šustáček 

Dotaz, zda se jedná o nové zakreslení nebo je projekt stejný jako v minulosti 
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Ing. Valihrach  

Projekt byl upraven, přesto však dosud připojení Sojkova × Křivánky neodpovídá 

požadavkům Policie ČR. 

 

Cihlář  

Policie chtěla změnu, udělal se nový projekt, provedla se revize, policie znovu zamítla, proč? 

 

Ing. Valihrach 

Podle vyjádření policie nebyly splněny všechny její požadavky. 

 

Kilianová  

Výstavba nemůže být, dokud nebude vyřešeno zatěžování Křivánek a Pražské.   

                             

V 18,45  - se dostavil Ing. Pavel Kilián, jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.       

 

Kilianová 

Použijme selský rozum a nezatěžujme více ul. Křivánky 

 

Výplach  

Investor by měl postavit novou silnici na Pražskou 

 

Mgr. Juráček  

Jde o odbornou věc, mělo by být posouzeno odborníky 

 

Arch. Čoupek 

Podal další technické informace k projektu 

 

Výplach 

Chtěl by vidět posudek VUT, který zpracoval investor pro Policii 

 

Občané : 

 

Občan – je nesolidní projednávat to, co již bylo schváleno. 

 

Starosta – nemá stejný názor, toto téma je projednáváno několik let, jako předsedající   

                 koriguje průběh jednání, nechce do toho vstupovat. 

 

Tajemník – investor požádal o projednání, stanovisko může být stejné, ale je naše povinnost   

                  předložit k projednání 

 

Lang – posudek VUT je, není ale na stavebním úřadě, vyžádal si jej investor  

 

Záznam z vystoupení občanů z ul. Křivánky a okolí na zasedání zastupitelstva ÚMČ Brno – 

Bosonohy 25. 10. 2012 předložený panem Mitrengou Aloisem. 

 

1. 
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Projekt „Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy – Křivánky“ byl již zastupitelstvem 

jednou zamítnut. 

Vážení zastupitelé, dne 3.11. 2011 jste přijali toto platné usnesení: 

Usn. 7/VI/11 ZMČ Brno – Bosonohy nesouhlasí s vydáním kladného stanoviska k projektu 

„ Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy – Křivánky“ 

Jednalo se o zamítnutí dopravního napojení – viz předložená mapka, kdy pro příjezd 

k novým domům bylo použito nelogické, dlouhé a neekologické dopravní řešení přes ul. 

Křivánky, která je již nyní ve stavu blížícímu se havarijnímu. 

Během zasedání jste se seznámili s posouzeními dotčených orgánů a vyslechli i nás – 

občany. Na základě těchto argumentů jste ( souhlasili s výstavbou - usnesení č. 8 ), ale 

nesouhlasili s navrženým dopravním řešením. 

Za toto nesouhlasné usnesení jsme vám pane starosto a vážení zastupitelé poděkovali – viz 

dopis z 14.12. 2011 s podpisy 30 občanů z domů na ul. Křivánky a okolí – dopis dnes 

ukázán (a přiložen pro vložení do zápisu ). 

Dnes projednáváte v b. 4. materiál: 

„Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy – Křivánky“ 

Tedy stejné téma pod stejným názvem. 

Údajně dle nového projektu - se kterým však zastupitelé nebyli dosud seznámeni a proto 

nemohou vědět, v čem se od původního zamítnutého projektu liší. 

Tento bod projednáváte s návrhem usnesení: „ Schvaluje předložený návrh projektové 

dokumentace….. 

Vaše původní usnesení z 3. 11. 2011 již pozbylo platnost ? 

Nebo ho tímto revokujete? 

V čem je nový projekt z hlediska dopravního řešení jiný ? 

V čem se liší nový projekt od situace, kterou zastupitelstvo svým právoplatným usnesením 

zamítlo ? 

Můžeme srovnat dvě mapky: původní z 3. 11. 2011 a novou - dle dnes projednávaného 

projektu ? 

… 

Bohužel jsme nedostali odpověď. 

2. 

Poděkování zastupitelům 

Děkujeme zastupitelům p. Výplachovi, p. Kiliánové a p. Sojkovi za dnes přednesená slova: 

p. Výplachoví – „…postavte si novou silnici….“ 

p. Kiliánové: „… použijme selský rozum a nezatěžujme více ul. Křivánky …“ 

p. Sojkovi: „..museli bychom revokovat původní usnesení…“ 

3. 

Byli jsme p. starostou požádáni o stručnost a přednesení nových informací. 

P. zastupitel Čoupek však znovu popisuje původní projekt s původním zamítnutým 

dopravním řešením a celý problém bagatelizuje na druh dopravní značky, která bude 

umístěna na ul. Sojkova pro nájezd od nových domů na ul. Křivánky. 

 

Pokračování diskuze 

 

Miroslav Sojka  

Bylo již k dané problematice přijato usnesení, pro nové usnesení by bylo nutné revokovat 

usnesení z minulého roku 
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Občan  

Bojujeme za přímé napojení na Pražskou, je v novém projektu? 

 

Ing. Valihrach  

V aktuálním projektu dopravní obsluha území přímo na Pražskou není, pouze přes Křivánky. 

 

Zastupitel Miroslav Sojka navrhl odložit bod na některé z dalších jednání ZMČ 

 

Návrh usnesení Sojky: 

Usn. 6 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy stahuje z jednání  bod - Stanovisko MČ Brno – 
Bosonohy k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Dopravní a 
technická infrastruktura Bosonohy-Křivánky“ 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Kilian) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

ad5) Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011– spalování suchých rostlinných 

materiálů 

Statutární město Brno reaguje v návrhu novely OZV na změnu formulace zákonného 

zmocnění k úpravě podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi, 

jak vyplývá z nového zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.), ve znění účinném 

od 1. 9. 2012, a dále upřesňuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů při vyhlášení 

vzniku smogové situace ve městě. Jiná ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 21/2011 se 

novelou OZV nemění, zdůrazňujeme, že i po novele OZV zůstává zachována příloha 

vyhlášky, která upravuje konkrétní podmínky spalování suchých rostlinných materiálů v 

jednotlivých městských částech statutárního města Brna (tzn., nemění se příloha, která 

stanovuje „pálící“ dny a hodiny).  

Text návrhu novely OZV je ve smyslu čl. 3.2 směrnice č. 1/2009, o vydávání právních 

předpisů statutárního města Brna, předkládán k připomínkování ve znění, které schválil 

odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.  

Výsledek jednání zastupitelstva městské části, vč. případných připomínek a doplnění k textu 

předkládaného návrhu novely OZV je nutné zaslat na Odbor životního prostředí Magistrátu 

města Brna, nejpozději však do 31. 10. 2012.  

Návrh novely OZV bude poté předložen k projednání a schválení do orgánů města. 

Předpoklad nabytí účinnosti novely OZV je 12/2012 nebo 01/2013. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 7 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 21/2011,kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů ve statutárním městě Brně        
 

Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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ad6) Návrh na dispozici s majetkem města (směna p.č. 666/34 k.ú Medlánky a 290 

k.ú. Bosonohy) 

 
Jedná se o drobnou směnu pozemků za účelem vyřešení parkování. Žádost byla řádně 

předložena na MO MMB. Stanovisko MČ Brno – Medlánky bylo souhlasné. Vyjádření OÚPR 

MMB a OTS MMB bylo doloženo 

V diskuzi vystoupili: 

Cihlář, Čoupek, Špačková, Výplach  

 

Po krátké diskuzi formulovala návrh usnesení paní Špačková 

Návrh usnesení Marie Špačkové : 

Usn.  8/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s návrhem na dispozici s majetkem 
statutárního města Brna – směna pozemku p.č. 664/34 o výměře 15 m2 v k.ú. Medlánky 
za část pozemku p.č. 290 o výměře 15 m2 v k.ú. Bosonohy 
 

Pro: 8 
Proti: 1 (Kilian) 
Zdržel se: 3 (Jiaxis, Korbička, Čoupek) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

ad7) Schválení výsledků a návrhu smlouvy - VŘ Zimní údržba 2012/13 

Usn. 9/VI/48RMČ Brno-Bosonohy doporučuje ZMČ schválit návrh výběrové komise na zimní 

údržbu 2012/2013 – společnost SITA CZ a.s. – divize Jih,  

Zápis komise – příloha zápisu součástí materiálu na ZMČ. 

Nabídky jsou zapracovány tabulky – příloha zápisu komise. 

V podkladových materiálech byl přiložen návrh smlouvy z VŘ. 

Byl vznesen písemný dotaz na městské části, kde tato společnost provádí čištění anebo 

zimní údržbu. Stejně bylo učiněno na obce, kde tato společnost působí. Ve všech případech 

byla pozitivní reakce.  

Základní ekonomickou výhodou je podstatně nižší měsíční paušál a nízká cena údržby 

chodníků. 

Smlouva byla odsouhlasena a kontrolována smluvní právním zástupcem AK Němcová. 

 

Šustáček 

Do zápisu, že nechce hlasovat – střet zájmu, připomínky ke zpracování nabídek – některé 

firmy nejsou plátci DPH, není přiložená nabídka – součást smlouvy 

 

Šustáček 

Kapitola smlouvy II.7 – zmírňovat – jednat o vypuštění – upravit poslední část věty – úklidu a 

odstraňování 

 

Sojka 

Dotaz, zda se neuvažovalo i s úklidem po zimní údržbě, dále technické dotazy ke smlouvě 
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Tajemník 

Nebylo součástí výběrového řízení stejně jako v minulosti, dále odpověděl na některé 

technické dotazy ke smlouvě 

 

Sojka 

Upozornil, že se postupuje dle městské vyhlášky – zde je uvedeno zmírňovat 

 

Špačková 

Upozornila na bod smlouvy 2.8, kde se negují připomínky 

 

Starosta požádal o návrhy usnesení  

 

Návrh Milana Šustáčka:     

Usn.   /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje úpravu bodu II. 7 ve smlouvě o upravení 
poslední části věty v tomto článku na úklid a odstraňování 

Šustáček se zdržel hlasování 

Pro: 0 
Proti:  
Zdržel se: 11 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

Následně starosta navrhl hlasovat dle návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.  9/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh výběrové komise na zimní údržbu 
2012/2013 a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností SITA CZ a.s. divize 
Jih  

Šustáček se zdržel hlasování 
Pro: 10 
Proti: 1(Sojka) 
Zdržel se: 0 ( 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

ad8) Rozpočtové opatření č. 35/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na 

rok 2012 – příspěvek FKSK na rekonstrukci topení 

 
 

zvýšení výdajů v položce 5222- neinvestiční transfery občanským sdružením  
v § 3419-ostatní tělovýchovná činnost                                                                      + 10 000,-- 
Jedná se o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Fotbalovému klubu SK Bosonohy 
pro potřebu rekonstrukce topení, bude kryto zvýšením financování v položce 8115-změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                                             + 10 000,--                                                                                                        
Zapojení finančních zdrojů z výsledku hospodaření minulých let  
 
Z diskuze: 
 
Jiří Cihlář 
Nepočká to na schvalování rozpočtu? 
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Mgr. Juráček 
Nemůže to počkat? 
 
Ing. Korbička  
Objasnil potřebu a jednání s klubem 
 
Mgr. Juráček  
Je nutný mít stejný pohled na všechny 
   
Miroslav Sojka 
Myslí si, že by mělo být schváleno 
 
Jiří Cihlář 
V jakém je stavu nyní topení? 
 
Arch. Čoupek 
Objasnil technicky – mimořádná událost, doporučuje schválit 
 
Paní Jarmila Dočekalová (RRF) upozornila na skutečnost, že je nutné předem schválit ještě 
záměr. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.10 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje záměr na příspěvek FKSK ve výši  
10 000,- Kč na rekonstrukci topení 

Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 11/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2012 v 
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +Kč 10 000,-- na straně 
výdajů a zvýšení financování v objemu Kč 10 000,--.   
 

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

ad9)  Volba člena rady a předsedy finančního výboru  

Ve smyslu schváleného volebního řádu z 10/2010 byl navržen následující postup. 
1. Volba volební komise 

2. Návrh kandidátů za člena Rady MČ 

3. DLE PRAVIDEL O VOLBÁCH – přijetí kandidátky 

4. Vytištění volebních lístků a převzetí volebního lístku a volba 

5.        Vyhlášení výsledků volby člena Rady 

6. Návrh kandidátů na předsedu finančního výboru MČ 

7. DLE PRAVIDEL O VOLBÁCH – přijetí kandidátky  

8. Vytištění volebních lístků a převzetí volebního lístku a volba předsedy fin. výboru 
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9. Vyhlášení výsledků volby předsedy finančního výboru 

 

Starosta vyzval zastupitele na návrhy volební komise. Na základě návrhu předložil 

návrh usnesení: 

Usn.12 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na složení volební komise na 
nového člena rady  : 
 
1/ Marie Špačková 

2/ Mgr Juráček 

3/ Ing. Kilian 

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

Usn.13/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na složení volební komise na 
předsedy finančního výboru : 
 
1/ Marie Špačková 

2/ Mgr Juráček 

3/ Ing. Kilian 

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

 

Následně navrhl zastupitel Jiří Výplach veřejné hlasování 

Návrh usnesení Jiřího Výplacha : 

Usn.  /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s veřejným hlasováním  
 

Pro: 3 (Sojka, Výplach, Šustáček) 
Proti: 7 
Zdržel se: 2 (Juráček, Kilianová) 
Usnesení nebylo schváleno. 
Následně bylo přikročeno k činnosti volební komise. 

Milan Šustáček – požaduje do zápisu, že nebude hlasovat 

 

Následně přerušil jednání starosta pro činnost volební komise na oba posty. 

Vzdálil se Miroslav Sojka, který stejně jako Milan Šustáček odmítl účastnit se hlasování na 

člena rady. Na základě hlasování byl zvolen členem rady Ing. arch Čoupek. 

Vrátil se Miroslav Sojka, hlasování se na předsedu finančního výboru se neúčastnil Milan 

Šustáček. Na základě hlasování byl zvolen předsedou finančního výboru pan Vilém 

Meloun. 

 

Zápisy z obou komisí tvoří přílohu tohoto zápisu včetně hlasovacích lístků. 
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ad10) Návrh na změny ve výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s 

účinností od 1. 11. 2012 

Na základě předchozího bodu změn ve složení rady a finančního výboru byl další bod  
ZMČ Brno-Bosonohy schválení odměn na zasedání ZMČ Brno-Bosonohy - změny ve výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.11.2012 na základě změn dle 
předcházejícího bodu  9 jednání : 
Výpočet Odměn tvoří přílohu zápisu. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 14 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh změn odměn neuvolněným 
členům ZMČ Brno Bosonohy od 1. 11. 2012 dle přílohy 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Šustáček) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad11) Rozpočtové opatření č. 36/2012 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na 

rok 2012 – uvolnění pozastávky společnosti DIRS Brno na výstavbu MŠ 

Konopiska 

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 – 
zvýšení financování. 
Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů a financování zvýší o Kč 671 000,--. Jedná 
se o zvýšení výdajů v položce 6121-budovy, haly, stavby v § 3111-předškolní zařízení                                                                                                                   
+ 671 000,--. Na základě uzavřené smlouvy z roku 2007 bylo usnesením RMČ schváleno 
uvolnění pozastávky společnosti DIRS Brno v souladu s platebními podmínkami dle smlouvy 
o dílo na výstavbu MŠ Konopiska, vzhledem k tomu, že nebyl tento výdaj v rozpočtu MČ, je 
nutné schválení tohoto výdaje z rozpočtu v Zastupitelstvu MČ Brno – Bosonohy. 
   
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 15 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2012 v 
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 v objemu +Kč 671 000,-- na straně 
výdajů a zvýšení financování v objemu Kč 671 000,--.   
 

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

ad12) Výsledky následné kontroly u příjemců veřejné finanční podpory 

V říjnu 2012 proběhla následná veřejnosprávní kontrola u příjemců veřejné finanční podpory 
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy za rok 2011.  Přehled příspěvků poskytnutých neziskovým 
subjektům v roce 2011 je uvedeno v tabulce, která je přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 16/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí zprávu o výsledku následných 
veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu Městské 
části Brno-Bosonohy v roce 2012 
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Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

ad13)  Uzavření výběrového řízení na poskytovatele peněžních 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. 

Na minulém zasedání ZMČ konečné rozhodnutí nepadlo, bylo uloženo jednat se současným 

peněžním ústavem, což je Komerční banka a.s. o možnosti výhodnějších podmínek. 

Výsledkem společného jednání s Komerční bankou je vedení běžných účtů sjednanou o 

50% nižší, než je současný sazebník, tj. Kč 98,-- měsíčně po dobu 1 roku. Toto nové znění 

je předmětem dodatku ke smlouvě na jednotlivé běžné účty vedené u KB. V dodatku je 

uvedeno, že po uplynutí uvedeného období bude banka účtovat cenu v souladu se 

sazebníkem, příslib obchodního zástupce Komerční banky je v tomto režimu nižších 

poplatků za vedení účtů pokračovat i nadále. 

Úročení běžných účtů pro municipality je výhodnější oproti jiným peněžním ústavům. 

Při změně peněžního ústavu by bylo nutné zachovat souběh obou peněžních ústavů 

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

Zároveň by vznikly náklady na tisk nových složenek a byla by zvýšená administrativa 

vytvářením dodatků všech nájemních smluv. 

 

V průběhu jednání odešel po omluvě Miroslav Sojka, jednání bylo přítomno 11 členů 

zastupitelstva. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 17/VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ponechat poskytování bankovních 
služeb stávajícímu peněžnímu ústavu KB Brno a pověřuje starostu podpisem dodatku 
ke smlouvě o vedení BÚ s KB brno 

Pro: 11 
Proti:  
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

ad14)  Žádost o vyjádření k změně územního plánu 

 

Dne 16.10 2012 byla podána žádost o vyjádření ke změně územního plánu spolu se žádostí 

na MMB. Stanovisko MČ bude tvořit přílohu žádosti na MMB. Odůvodnění – viz přiložené 

materiály. 

Kladné stanovisko ZMČ Brno Bosonohy bylo již jednou vydáno dne 12. dubna 2007,  

usn. č. 15/5. 

Z diskuze: 
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Arch. Čoupek – je pro , žadatel by se jinak změny celého územního plánu nedočkal 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 18 /VI/20 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem změny územního plánu města 
Brna v k.ú. Bosonohy na parcele 
č.2856,2861,2862,2867,2790,2799/1,2799/2,2789,2788,2868,2873,2874  
o celkové výměře 3862 m2 
 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad15) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

 
Starosta zpráva z činnosti: 

 Babské hody – poděkování organizátorům a kulturní komisi  

 Jednání na JmK  - příprava studie kraje  

 Sněm starostů 

- zrušení dotace na ZŠ 
- změna zajišťování odtahů vozidel  
- poplatky za odpady 
- návrh příjmů 

 Nové výměry za plochy chodníků, komunikací … 

 Jednání BVK, BKOM 

 Jednání na Magistrátě – majetkový odbor  - komunál, samoobsluha, Hrazdírova 

 Samoobsluha – podpis smlouvy 1.10.2012,  předání objektu 11.10.2012, zpracování 

našim majetkovým referátem. 

 BOSA, ZŠ, MŠ 

 Zpravodaj – právníci, nové VŘ 

 Policie – vedoucí revíru Západ 

 Jednání o webových stránkách 

 Volby do JmK  a 2x senátní volby  

 Komunál 

 Sázení stromků 

 Co bude – vítání občánků, … 

 

 

Místostarosta: 

nový objekt – zakreslení bude v nejbližší době,  jednání se Sportovními kluby – odkup 

pozemku – zatím neuzavřeno, doplnění informací ke komunálu 

                           

Úřad MČ:          

tajemník – informace o volbách – organizační zajištění a poděkování volebním komisím 

 

Zastupitelé: 
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Mgr. Juráček – je nutné k vystoupení občanky na začátku jednání zaujmout stanovisko – 

otázka zda komunál -  ano , ale má to výhody i nevýhody, je nutné o nich diskutovat 

s občany. 

 

Marie Špačková – je přesvědčena, že dopady na dopravu v Bosonohách budou vyšší 

v souvislosti s okolní výstavbou (POPŮVKY), jak s prodejnou Penny 

 

 

 

ad16)  Interpelace, zprávy výborů a komisí 

 
Interpelace ve smyslu jednacího řádu MČ Brno Bosonohy nebyly žádné podány. 

 

Výbory  

 

Finanční výbor: nekonal se  

 

 

Kontrolní výbor – zápis přílohou, nový zápis rozdán na stůl: byl přílohou zápis – bez diskuze 

 

 

Komise 

 

Komise RUM: neproběhlo jednání 

 

Komise ŽP, dopravy: info o výsadbě – stromky z dotace Veronika 

 

Komise kulturní, sportovní a školství: nebyl zástupce 

 

Inventarizační komise – bez diskuze 

 

ad17) Návrh na dispozici s majetkem města (p. č. 2062 a 2063 k. ú. Bosonohy) 

Předložený návrh na směnu pozemků : 

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 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. 

 

Komise 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 se sešla a předložila další materiály, které byly 

dány na stůl.  

 




