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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis 

z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 23. 5. 2013  

v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy 

Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, 
Mgr. Helena Koudelková, Květoslava Kilianová, Ing. Jan Korbička, Miroslav Sojka, Milan 
Šustáček, Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček 
Nepřítomni: Marcela Melounová, Martin Černý, Marie Špačková, Vilém Meloun 
Omluveni: Marcela Melounová, Martin Černý, Marie Špačková, Vilém Meloun 
 
Před vlastním jednáním ZMČ  představil starosta nového ředitele školy, pana Mgr. Skřičku. 
Ten následně krátce vystoupil a sdělil zastupitelům základní informace ke svému 
dosavadnímu působení. 
V další části umožnil starosta Anastazios Jiaxis krátkou prezentaci Kinematografu bratří 
Čadíků k záměru spolupracovat s naší městkou částí. 
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis krátce informoval o cestě do partnerského města v Itálii a 
upozornil na malou výstavku z této akce v sále. K této problematice umožnil krátké 
vystoupení panu Gallinovi – informace o komunikaci s partnerským městem v Itálii. 
 
 
Následně ještě jednou starosta RNDr. Anastazios Jiaxis přivítal přítomné zastupitele, 
zaměstnance ÚMČ Brno Bosonohy a občany. Konstatoval, že je přítomných nadpoloviční 
počet členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Vlastní jednání ZMČ   
bylo zahájeno 18,20 hod. 
 
Navržený program jednání  
 
1) Technické náležitosti 
2) Revize směrnic, příkazů a pravidel, statuty  
3) Žádost o změnu Územního plánu - stanovisko 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – taxislužba 
5) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – Statut 
6) Zpráva auditora a závěrečný účet za rok 2012 
7) Projekty 2013 
8) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy (518 m2) 
9) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 1308 k. ú. Bosonohy (19 m2) 
10) Informace -  starosta, místostarosta a úřad MČ 
11) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
12) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
13) Různé 
 
 
 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva MČ Brno - Bosonohy (RNDr. 
Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, Mgr. Helena 
Koudelková, Květoslava Kilianová, Ing. Jan Korbička, Miroslav Sojka, Milan Šustáček, Ing. 
Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček). 
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ad1) Technické náležitosti 
 
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 1/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis požádal přítomné zastupitele k podání návrhu na 
ověřovatele zápisu. Na základě toho byli navrženi dva ověřovatelé  –  pan Jiří Výplach a paní 
Mgr. Helena Koudelková. 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:  

Usn. 2/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu –  pan Jiří Výplach a 
paní Mgr. Helena Koudelková 

Pro:11 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno.  
 
Na dotaz starosty RNDr. Jiaxise na připomínky k minulému zápisu z  jednání ZMČ nebyla 
vznesena připomínka a tím byl považován zápis za schválený. 
 
Následně starosta RNDr. Jiaxis přešel k dalším technickým náležitostem jednání. 
 
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis navrhl rozšířit program jednání o dva body, které požaduje 
MO MMB vyřídit v co nejkratším čase: 
 

1. Aktualizace stanoviska MČ k navrhovanému prodeji pozemků p.č. 722 a p.č. 725 
v k.ú. Bosonohy 

2. Žádost o stanovisko ke směně pozemků p.č. 2619/10 v k.ú. Bosonohy  
 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 3 /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o bod 10: 
 

bod 10 - Aktualizace stanoviska MČ k navrhovanému prodeji pozemků p.č. 722 a 
p.č. 725 v k.ú. Bosonohy 
  

Pro:11 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 4 /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o bod 11: 
 

bod 11 -    Žádost o stanovisko ke směně pozemků p.č. 2619/10 v k.ú. Bosonohy  

Pro:11 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno.  
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Pan zastupitel Jiří Cihlář navrhl projednávání interpelace jako bod 7 před bodem projekty 
Návrh usnesení Jiřího Cihláře: 
 

Usn. 5/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o samostatný bod 
interpelace – jako bod 7 před projednáváním projektů 

Pro:9 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se: 1 (Korbička) 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Návrh programu přednesl starosta RNDr. Anastazios Jiaxis a navrhl schválit doplněný 
program.  
 
Program jednání : 
 
1) Technické náležitosti 
2) Revize směrnic, příkazů a pravidel, statuty  
3) Žádost o změnu Územního plánu - stanovisko 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – taxislužba 
5) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – Statut 
6) Zpráva auditora a závěrečný účet za rok 2012 
7) Interpelace 
8) Projekty 2013 
9) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy (518 m2) 
10) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 1308 k. ú. Bosonohy (19 m2) 
11) Aktualizace stanoviska MČ k navrhovanému prodeji pozemků p.č. 722 a p.č. 725 v k.ú. 

Bosonohy 
12) Žádost o stanovisko ke směně pozemků p.č. 2619/10 v k.ú. Bosonohy  
13) Informace -  starosta, místostarosta a úřad MČ 
14) Zprávy z výborů a komisí 
15) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
16) Různé 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 6 /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání. 

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

ad2) Revize směrnic, příkazů a pravidel, statuty  

K tomuto bodu provedl objasnění tajemník ÚMČ. Některé směrnice a další řídící dokumenty 
jsou zastaralé, i 15 let staré. Neodpovídají platné legislativě, nebo je příliš dodatků, které tyto 
změny podchycují. Pro zavedení pořádku je nutná kompletní revize a zpracování nových 
směrnic odpovídající organizačnímu uspořádání a platné legislativě v návaznosti na Statut 
města Brna. Pracovní tým, který jmenoval tajemník ÚMČ zahájil pod jeho vedením 
související práce. Vzhledem k tomu, že mnohé směrnice byly v minulosti schvalovány v 
ZMČ, i když dle zákona přísluší RMČ, je potřeba do revidovaných směrnic zapracovat toto 
usnesení za účelem zneplatnění původních řídících dokumentů. 
Veškeré revidované dokumenty budou následně přístupné v rámci intranetu i v elektronické 
podobě na serveru MČ Bosonohy přes SharePoint a dále vybrané směrnice, které nejsou 
pouze pro interní potřebu, i na webovském rozhraní MČ Bosonohy. 
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.7/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy ZMČ pověřuje RMČ revizí všech směrnic včetně 
schvalování revidovaných směrnic a řídících dokumentů ve smyslu zákona o obcích a 
další platné legislativy, mimo směrnic, které musí schvalovat dle této legislativy ZMČ 

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

ad3) Žádost o změnu Územního plánu – stanovisko 
 
Vlastník pozemku p.č. 2797 a 2798 v k.ú. Bosonohy požádal MMB – odbor územního 
plánování a rozvoje o změnu územního plánu u těchto parcel ze současné funkční plochy 
zahrada na stavební parcelu z důvodu plánované výstavby RD. Dle pravidel města Brna je k 
této žádosti nutné stanovisko ZMČ. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.8/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se změnou územního plánu na parcele p. č. 
2797 a p. č. 2798 v k.ú. Bosonohy z funkční plochy zahrada na stavební parcelu 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 Sojka 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – taxislužba 
 
Odbor dopravy MMB předkládá návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna 
č.28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna (dále jen 
vyhláška města Brna), spočívající v odstranění důsledků nesouladu stávající vyhlášky města 
Brna s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
nabývající účinnosti k 1. 5. 2013. Tato novela, mimo jiné, transformuje veškerou dosavadní 
příležitostnou osobní dopravu (např. Drink servisy) provozovanou vozidly do 9 osob na 
taxislužbu. Z citované vyhlášky města Brna vyplývá, že bez platného osvědčení o složení 
zkoušky nesmí řidič taxislužby ve městě Brně taxislužbu nabízet a vykonávat. 
Nová zákonná úprava nestanovuje pro řidiče, kterých se tato změna týká žádná přechodná 
ustanovení. Tím se řidiči bývalé příležitostné dopravy dostávají do neřešitelné situace, 
protože nemohou plynule navázat na svoji práci vykonávanou před účinností novely. S touto 
zásadní změnou se dopravci ani řidiči neměli možnost předem seznámit, neboť platné znění 
zákona v současné době ještě není zveřejněno ve sbírce zákonů a je k dispozici pouze na 
internetových stranách poslanecké sněmovny a senátu. 
Státní správu v této oblasti silniční motorové dopravy do účinnosti novely vykonává odbor 
dopravy Jihomoravského krajského úřadu a podle jeho informací je evidenci asi 800 
provozovatelů, kteří budou transformování na taxislužbu. Počet jejich řidičů není znám, lze 
důvodně předpokládat vícenásobek počtu provozovatelů. 
Není kapacitně možné, aby odbor dopravy přezkoušel v krátkém časovém období všechny 
řidiče, jichž se uvedená situace týká, a proto předkládá návrh na změnu vyhlášky, která 
přechodným ustanovením upravuje a řeší tento dočasný problém. V obsahu vyhlášky jsou 
dále provedeny některé další drobné úpravy, jejichž potřebnost vyplynula z nové právní 
úpravy zákona o silniční dopravě. 
Z důvodu naléhavého obecného zájmu je navržena účinnost změny vyhlášky datem 
vyvěšení na úřední desce. 
 
Odešel z jednací místnosti Mgr. Juráček – počet členů zastupitelstva - 10 
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 9/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje, že se nebude vyjadřovat k návrhu OZV – 
taxislužba, protože OZV již byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 Jiaxis 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad5) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna – Statut 
 
Zastupitelé obdrželi podrobnou důvodovou zprávu, která je přílohou zápisu. Hlavní 
problematický bod je související se správou účelových a místních komunikací. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 10/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s návrhem novely OZV – Statut města 
Brna z důvodu nesouhlasného stanoviska úpravy Statutu v oblasti dopravy  

Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 Šustáček 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

ad6) Zpráva auditora a závěrečný účet za rok 2012 
 
V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních samosprávných celků je předložen Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy 
závěrečný účet městské části za rok 2012. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o tvorbě a použití 
fondů a hospodaření zřízené příspěvkové organizace. Součástí závěrečného účtu je 
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu statutárního města Brna. 
Územní samosprávný celek je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními 
finančními prostředky a nakládání s majetkem.  
Návrh závěrečného účtu byl v souladu s § 17, odst. 6 zveřejněn na úřední desce ÚMČ 15 
dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu, tj. od 7.5.2013 do 24.5.2013. 
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a 
to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme městská část opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které jí 
svým jednáním způsobily škodu. 
 
Inventarizace : 
Na základě příkazu starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 
31.12.2012 pro zajištění ustanovení § 29, odst. 4) a § 30, odst. 5) zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků byla provedena ve dnech 12.12.2012-20.1.2013 řádná fyzická a 
dokladová inventarizace. O výsledku je vyhotoven inventarizační zápis, který je přílohou 
tohoto materiálu. 
V souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2010 Sb., § 3, odst. 1), písm. j), bylo všem dlužníkům 
soukromoprávních pohledávek (pohledávky za nájemné) odesláno odsouhlasení 
pohledávek. Na základě tohoto odsouhlasení byla převážná většina pohledávek uhrazena.  
Nejvýraznější pohledávky - dluh společnosti NS Management s.r.o. za pronájem horní věže 
bývalé VC a dluh Jaromíra Havlíka za pronájem prostoru ul. Chironova – jsou řešeny 
dohodami o uznání dluhu, s konečným termínem splatnosti do 31. 10. 2013. 
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Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.11/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s celoročním hospodařením a finančním 
vypořádáním Městské části Brno-Bosonohy za rok 2012 a to bez výhrad. 
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2012  
se stavem celkových příjmů                                                                 23 277  tis. Kč  
se stavem celkových výdajů                                                                 26 323 tis. Kč 
se stavem zdrojů finančního vypořádání                                              1 239  tis. Kč 
se stavem potřeb finančního vypořádání                                                   27  tis. Kč 
s účetním stavem účelových fondů po finančním vypořádání 
Fond rozvoje a rezerv                                                                               2 593 tis. Kč 
Sociální fond                                                                                                  84 tis. Kč 
                                                                                      
a s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti                                     294 tis. Kč 
 
a  ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a  
závazků Městské části Brno-Bosonohy za rok 2012 
 

 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Po hlasování vznesl dotazy zastupitel Jiří Cihlář:  

1) pozemky Suchý + Roupcová – otázka vyrovnání 
odpověď tajemník – bylo ze strany majitelů navrženo, není výhodné pro MČ 
2) kaplička – zápis do KN 

      odpověď tajemník – není ve vlastnictví MČ, proto není možné zapsat 
3) zápis do KN – budova kadeřnictví 

      odpověď tajemník – bylo připraveno, ale vzhledem k připravované demolici by bylo  
       neekonomické 
 
Po hlasování se vrátil zastupitel Mgr. Juráček - počet členů zastupitelstva - 11 
 

ad7) Interpelace 
 
V souladu s jednacím řádem byla doručena včas interpelace na starostu od zastupitele 
Jiřího Cihláře : 
 
- Kdy byla akce "Parkoviště Ševčenkova" schválena na ZMČ a zahájeno stavební řízení? 
- Do jaké fáze se stavební řízení dostalo? 
- Jaké byly náklady na provedené projekční a příp. jiné související práce? 
- Měl někdo jiný mimo starosty zodpovědnost za provedení akce? 
- Kdo měl odpovědnost za archivaci dokumentů k akci? 
- Byl někdo za ztrátu dokladů napomenut, pokárán příp. sankcionován? 
- Proč se absence dokumentace neobjevila již při předávání agendy od minulého starosty a   
  proč se tak nestalo dodatečně? 
  
 Jelikož od zpracování původní projektové dokumentace již uplynula dost dlouhá doba ptám    
 se: 
- Budou zadávací podmínky, co se týče velikosti a umístění parkoviště stejné, nebo jiné? 
- Nepředpokládá se finanční spoluúčast majitelů bytů příp. byt. družstva. To bude obec krýt     
  veškeré náklady? 
- Předpokládám, že umístění parkovací plochy bude v součinnosti s plánovanými úpravami    
   zeleně a výsadbou dřevin? 
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Odpověděl starosta RNDr. Anastazios Jiaxis : 
 
- Kdy byla akce "Parkoviště Ševčenkova" schválena na ZMČ a zahájeno stavební řízení? 
Bylo schváleno v předchozím volebním období – 2005 – 2008, muselo by se dohledat, 
stavební řízení nebylo zahájeno z důvodu vlastnictví některých pozemků státem. 
 
- Do jaké fáze se stavební řízení dostalo? 
Do žádného z výše uvedených důvodů 
 
- Jaké byly náklady na provedené projekční a příp. jiné související práce? 
Muselo by se prověřit v účetnictví tohoto období (2005 – 2010) 
 
- Měl někdo jiný mimo starosty zodpovědnost za provedení akce? 
Bylo by vhodnější se optat bývalého vedení 
 
- Kdo měl odpovědnost za archivaci dokumentů k akci? 
Asi starosta, nebylo předmětem předávacího protokolu 
 
- Byl někdo za ztrátu dokladů napomenut, pokárán příp. sankcionován? 
Pokud nebyl někdo určen, nemohl být ani trestán 
 
- Proč se absence dokumentace neobjevila již při předávání agendy od minulého starosty a   
  proč se tak nestalo dodatečně? 
Nebyl předmětem předávacího protokolu 
 
- Budou zadávací podmínky, co se týče velikosti a umístění parkoviště stejné, nebo jiné? 
Budou stejné, ale budou korespondovat s platnou legislativou 
 
- Nepředpokládá se finanční spoluúčast majitelů bytů příp. byt. družstva. To bude obec krýt     
  veškeré náklady? 
Nebylo zatím předmětem projednávání 
 
- Předpokládám, že umístění parkovací plochy bude v součinnosti s plánovanými úpravami    
   zeleně a výsadbou dřevin? 
Bude se řešit v rámci stavebního řízení po zpracování projektové dokumentace 
 
 
V diskuzi vystoupil místostarosta Ing. Korbička, paní Kilianová, starosta RNDr. Jiaxis. Mgr. 
Juráček, tajemník, Miroslav Sojka a Jiří Cihlář. 
Předmětem diskuze bylo potvrzení, že se vše odehrálo v minulém volebním období, byla 
provedena překládka kabelů. V létě minulého roku obdržel objednávku původní projektant na 
úpravu projektu dle platné legislativy, objednávka nebyla realizována i přes mnohé urgence a 
proto je nutné zadat projekt u nového projektanta. V případě ztráty projektu navrhuje 
místostarosta složení vyšetřovacího týmu ve složení z bývalého vedení radnice doplněný o 
pana Cihláře. Pan Cihlář znovu uvedl, že je s  odpovědí a se stavem věci krajně nespokojen. 
 
 

ad8) Projekty 2013 

Komise RUM probrala připravenost jednotlivých projektů a reálné možnosti naší MČ a 
navrhuje ZMČ Brno - Bosonohy realizaci těchto navržených projektů. Úvodem vystoupil 
předseda komise Ing. arch Čoupek CSc., aby seznámil přítomné s těmito projekty. Projekty, 
které nejsou projekčně připraveny, jsou prozatím odloženy, neznamená to ale, že nebudou 
řešeny.  
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V diskuzi znovu vystoupili zastupitelé (Sojka, Čoupek, Korbička, Juráček) k projektu 
Ševčenkova. 
 
V další diskuzi bylo předmětem projednání otázka prostředků potřebných na rekonstrukci 
objektu bývalé samoobsluhy Vzhledná vč. nákupu pozemků pod budovou. V rámci diskuze 
vystoupili zastupitelé (Koudelková, Sojka, Korbička, Juráček, Jiaxis, Čoupek). Diskutoval se 
stav objektu a potřeba uvolnění prostředků před odkupem pozemků.  
 
Následně pan Sojka vznesl dotaz na uvedenou částku – návrh do rozpočtu, která je na Kč. 
Odpověděl zastupitel Čoupek, že se jedná o částku přesně definovanou referátem 
financování – zůstatek minulého roku.   
 
Zastupitel Mgr. Juráček by rád viděl porovnání schválených priorit – projekty se současným 
návrhem, dále, proč se vypustila cyklostezka.  Bylo konstatováno, že se počítá se všemi 
projekty, prozatím není u cyklostezky vyjasnění ani projekt, nabízená cena je neúměrně 
vysoká. 
 
Další rozsáhlá diskuze, ve které vystoupila většina zastupitelů, byla po čase ukončena pro 
zmatečnost a bylo doporučeno postoupit dál. 
Následně se přistoupilo k návrhům usnesení. 
 
Předložený návrh RNDR. Jiaxise : 
1) Parkoviště Ševčenkova - projektová dokumentace                   40.000,- Kč 
2) Oprava VC ČR – sanace podezdívky boxů                                40.000,- Kč 
3) Výměna kotlů BOSA , komínové těles, průtokový ohřívač       105.000,- Kč 
4) Víceúčelový objekt Vzhledná 5 –  
                            nákup pozemků + stavební práce I. Etapa              2.539.866,-Kč 
 
protinávrh Mgr. Juráček – ponížit bod 4 o 100 000,- Kč  a zařadit bod 5 cyklotrasa v této 
hodnotě :  
1) Parkoviště Ševčenkova - projektová dokumentace                  40.000,- Kč 
2) Oprava VC ČR – sanace podezdívky boxů                               40.000,- Kč 
3) Výměna kotlů BOSA , komínové těles, průtokový ohřívač       105.000,- Kč 
4) Víceúčelový objekt Vzhledná 5 –  
                            nákup pozemků + stavební práce I. Etapa             2.439.866,-Kč 
5) projekt cyklotrasy                                                                              100000,- Kč 
 
Následně protinávrh Ing. Korbičky o hlasování napřed o původním návrhu a pak o 
cyklostezce. nehlasovalo se, nebyl adekvátní návrh proti původnímu návrhu 
 
Poté předložen nový návrh -  
návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 13/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem komise RUM na realizaci 
projektů v roce 2013 doplněný o projekt cyklotrasy : 
1) Parkoviště Ševčenkova - projektová dokumentace                     40.000,- Kč 
2) Oprava VC ČR – sanace podezdívky boxů                                  40.000,- Kč 
3) Výměna kotlů BOSA , komínové těles, průtokový ohřívač         105.000,- Kč 
4) Víceúčelový objekt Vzhledná 5 –  
                            nákup pozemků + stavební práce I. Etapa              2.539.866,- Kč 
5) projekt cyklotrasy                                                                               100 000,- Kč 

Pro:   8 
Proti: 2 Koudelková a Sojka 
Zdržel se: 1 Šustáček 
Usnesení bylo schváleno. 
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ad9) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy             
(518 m2) 

 
Parc. č.  996/1 v k. ú.  Bosonohy je dle platného Územního plánu součástí stabilizované a 
návrhové funkční plochy předměstského bydlení. Navrhovatel Ladislav a Jarmila Březnovi 
mají zájem o koupi pozemku za účelem využití – zahrada za domem.  Uvedený pozemek je 
svěřen MČ a navrhovatel v současné době má tento pozemek pronajat nájemní smlouvou s 
MČ na dobu neurčitou. OÚPR MMB a OTS MMB nemá námitky k dispozici. 
V rámci diskuze vystoupil předseda komise RUM a sdělil, že v rámci územního plánu a 
rozvoje obce se předpokládá v této oblasti budoucí komunikace Hrazdírova, prodej by 
komplikoval situaci a případně by v budoucnu nastal odkup tohoto pozemku. 
 
Protinávrh navrženého usnesení – Ing. arch. Čoupek CSc.: 

Usn. /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města 
– prodej pozemku p.č. 996/1 o velikosti 518 m2 
v k.ú. Bosonohy. 

Pro: 4 (Cihlář, Juráček, Čoupek, Kilian) 
Proti: 5 (Šustáček, Koudelková, Sojka, Kilianová) 
Zdržel se: 2 (Korbička, Jiaxis 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města – 
prodej pozemku p.č. 996/1 o velikosti 518 m2 
v k.ú. Bosonohy. 

Pro: 5 ( Koudelková, Kilian, Šustáček, Sojka, Výplach) 
Proti: 3 ( Juráček, Čoupek, Cihlář) 
Zdržel se: 3 ( Kilianová, Jiaxis, korbička) 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

ad10) Návrh na dispozici s majetkem města – p. č. 1308 k. ú. Bosonohy (19 m2) 
 
Navržená majetková dispozice řeší prodej pozemku p.č. 1308 v k.ú. Bosonohy. Tento 
pozemek se nachází za domem (RD) a na tomto pozemku se nachází dvůr. K uvedenému 
pozemku je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s navrhovatelem dispozice paní 
Němcovou. MMB OÚPR a OTS nemá námitek k prodeji. 
 
Diskuze : Ing. arch Čoupek CSc.  – jedná se z pohledu obce o bezvýznamný kousek plochy 
 
Před hlas.  se vzdálili zastupitelé Sojka a Dr. Jiaxis  - počet členů zastupitelstva - 9 
 
Návrh usnesení Ing. Korbičky: 

Usn.14 /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města 
– prodej pozemku p.č. 1308 o velikosti 19 m2 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0   
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

ad11) Aktualizace stanoviska MČ k navrhovanému prodeji pozemků p.č. 722 a 

p.č. 725 v k.ú. Bosonohy 
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MO MMB eviduje žádost  p. Radomíra Kiliána o prodej pozemků p.č. 722 a 725 v k.ú. 
Bosonohy z vlastnictví statutárního města Brna. Předmětné pozemky jsou svěřeny MČ k 
pronájmu. Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy neschválilo v lednu loňského roku usnesení k 
uvedené žádosti. 
Dopisem ze dne 16.2.2012 jsme dále informovali MO MMB, že p. Kilián požádal o pronájem 
pozemku p.č. 722 v k.ú. Bosonohy.  
V souvislosti s připravovaným projednáním návrhu dispozice s předmětnými pozemky v 
orgánech města Brna je nutná  aktualizace stanoviska Vaší MČ Brno-Bosonohy k 
navrhovanému prodeji pozemků p.č. 722, 725 v k.ú. Bosonohy.  Dosud nebylo přijato žádné 
usnesení. 
Před hlasováním se vrátili zastupitelé Sojka a Dr. Jiaxis  - počet členů 11 
 
Návrh usnesení zastupitele Sojky : 

Usn. /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemků p. č. 722 a p. č. 725 v  
k. ú. Bosonohy 

Pro: 6 (Šustáček, Kilian, Kilianová, Výplach, Sojka, Koudelková) 
Proti: 1 (Cihlář) 
Zdržel se: 4 (Juráček, Korbička, Čoupek, Jiaxis) 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:   

Usn. /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 722 a p. č. 725 v 
k. ú. Bosonohy 

Pro: 4 ( Juráček, Cihlář, Korbička, Sojka) 
Proti: 5 (Koudelková, Jiaxis, Šustáček, Kilian, Výplach) 
Zdržel se: 2 (Kilianová, Čoupek) 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Vzhledem k tomu, že opět nebylo přijato usnesení, bude informován MMB MO o 
průběhu výpisem ze zápisu k tomuto bodu. 
 

ad12) Žádost o stanovisko ke směně pozemků p.č. 2619/10 v k.ú. Bosonohy  

Majetkový odbor MMB řeší směnu pozemku p.č. 2619/42 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. 
Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnický podíl id.1/5 na pozemku 
p.č. 2619/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 666 m2 v k.ú. Bosonohy, který je 
ve vlastnictví manželů Jany a Miroslava Gregorových. Vzhledem k tomu, že nyní tato 
komunikaci je využívána nejen jako komunikace pro pěší, ale také jako příjezdová 
komunikace, požadují účastníci směny vyjádření zastupitelstva, jak bude tato komunikace 
udržovaná. Pokud bude souhlas zastupitelstva, že tato komunikace bude i v budoucnu 
přístupná a udržována tak, aby se po ní dalo osobním autem přijet k parcele č. 2619/5 v k.ú. 
Bosonohy, nebude se směně bránit. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.15 /VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí, že pozemek p.č. 2619/10 o výměře 666 m2 
bude za předpokladu realizace  plánované směny pozemků předmětem plánu údržby 
MČ Brno - Bosonohy a bude přístupný  

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




