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Statutární město Brno 

Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
 

Zápis 
 
 

z 33./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 25.4.2018 v zasedacím sále ÚMČ 
Brno–Bosonohy 

 
 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 8 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina): 
 
Miroslav Sojka, Ing. Daniela Kalná, Jiří Výplach, doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA, Miloslav 
Dočekal, Ing. Pavel Kilian, Martin Černý, Marcela Melounová. 
 
Nepřítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Zdeňka Lančaričová, Ing. Jan Korbička, Ing. Pavel Kilian 
do 18.15 hod, doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA do 18.15 hod. 
Omluveni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Zdeňka Lančaričová, Ing. Jan Korbička, Ing. Pavel Kilian do 
18.15 hod, doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA do 18.15 hod. 
 
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:02 h. přivítal, zastupitele, občany Bosonoh, 
zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a další hosty. Následně konstatoval, že je přítomných 
nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Na začátku jednání bylo přítomno 6 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Miroslav Sojka, 
Ing. Daniela Kalná, Jiří Výplach, Marcela Melounová, Martin Černý, Miloslav Dočekal.  
 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Představení projektu „Rekonstrukce Bosonožského náměstí“ 
3) Návrh na dispozici s majetkem města  
4) Smlouva hřbitov Troubsko 
5) Rozpočtová opatření č. 05 až 07/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
6) Tržní řád – úprava  
7) Schválení VZ – oprava hasičky a dopadová plocha dětské hřiště Za vodojemem 
8) VZ Troubská – parkoviště, ZD a pověření starosty  
9) Různé  

9.1. Výsledky měření kvality ovzduší – informace  
9.2. Informace – oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace 
9.3. Osvětlení Jihlavská 
9.4. Strategie bydleni_-Manažérské shrnutí 
9.5. Oprava vpustí – komunikace Troubská 

10) Interpelace 
11) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad1) Technické náležitosti 

 
Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
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Usn. 1/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/33 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a pana Martina Černého. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 2/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a Martina 
Černého. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/33 bylo schváleno.  
 
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. 
Připomínky nebyly žádné, zápis 32. ZMČ je považován za schválený. 
 
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu. 
Návrh na doplnění programu nebyl žádný. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 3/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 33/VII ZMČ. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 3/VII/33 bylo schváleno.  
 
 
Schválený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Představení projektu „Rekonstrukce Bosonožského náměstí“ 
3) Návrh na dispozici s majetkem města  
4) Smlouva hřbitov Troubsko 
5) Rozpočtová opatření č. 05 až 07/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
6) Tržní řád – úprava  
7) Schválení VZ – oprava hasičky a dopadová plocha dětské hřiště Za vodojemem 
8) VZ Troubská – parkoviště, ZD a pověření starosty  
9) Různé  
9.1.      Výsledky měření kvality ovzduší – informace  
9.2.      Informace – oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace 
9.3.      Osvětlení Jihlavská 
9.4. Strategie bydleni_-Manažérské shrnutí 
9.5. Oprava vpustí – komunikace Troubská 
10) Interpelace 
11) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 
 
 

ad2) Představení projektu „Rekonstrukce Bosonožského náměstí“ 
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Zástupci architektonické kanceláře podrobně představili projekt „Územní studie veřejného 
prostranství, MĚSTSKÁ ČÁST – BRNO, BOSONOHY, Bosonožské náměstí“. 
 
Hlavní koncepcí návrhu je úprava veřejného prostoru tak, aby byl přívětivý a zajímavý pro pobyt 
především pěších. Toho je možné docílit redukcí zpevněných ploch pojížděných ve prospěch 
rozšíření ploch parkové zeleně a pochůzích ploch v ní, za předpokladu zachování obslužnosti 
území dopravou. 
 
V 18:15 se dostavil zastupitel Ing. Pavel Kilian 
V 18:30 se dostavil zastupitel doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA. 
 
Diskuze: 
Jarmila Dočekalová – zdá se mi nešťastné umístit ta parkovací místa na pravé straně přímo před 
domy obyvatel. Nyní je zvykem parkovat na straně u parku. 
Zástupci firmy – nechtěli jsme vstup do parku uzavřít řadou parkujících aut, záměrem bylo 
komunikaci zúžit a stojící auta ještě odsunout od parku. Vzhledem k tomu, že jsou tam vjezdy do 
objektů, parkující řada nemůže být souvislá. 
Ing. Lucie Pavelková – to znamená, že jedoucí auta se budou muset těm parkujícím vyhýbat, což 
určitě fungovat nebude. Ovlivní to obyvatele, kteří tam žijí. Ti, kteří budou mít parkovací místo 
před okny budou znevýhodněni. 
Zástupci firmy – jedná se o veřejné prostranství, do soukromého vlastnictví nebude zasahováno. 
Jedná se o koncovou oblast, je to obslužná komunikace pro místní, není zde tranzitní doprava. 
Na základě požadavku městské části je plánované zpomalení rychlosti. 
P. starosta – instalace zpomalovacích prahů v minulosti nepomohla, docházelo k praskání domů. 
Miloslav Dočekal – není možné vyřešit parkování u školy, a to v prostorách pod ní? 
Zástupci firmy – bohužel není možné z hlediska ochrany zvláště významné zeleně. Krátkodobé 
parkování přímo před vchodem do školy je řešeno parkovacími místy s tzv. kiss and ride. 
Martin Černý – bylo by vhodné si poslechnout vyjádření stavební komise k revitalizaci 
Bosonožského náměstí. 
Předseda stavební komise – na jednání komise jsme se zabývali nejasnými body: 

- obsluha, napojení na vodu a odtok sochy Sv. Floriána a s tím spojené náklady obce, 
- navržené pítko – jeho velikost, provoz, odtok – další náklady obce. 
- jaká bude zatížení plochy u kaple pro pořádání kulturních akcí (hody, kolotoče) 

dále viz. zápis stavební komise. 
Martin Černý – je důležité se zeptat, tato studie je koncepčním řešením a na stavební komisi byly 
probírány spíše technické detaily. 
Zástupce architektonické kanceláře – zde už se jedná o další navazující technické řešení 
projektu, což není součástí studie. Ale domníváme se, že vodní prvky by byly napojeny do 
vodovodní sítě obdobně jako městské kašny. 
Martin Černý – my zastupitelé bychom měli teď najít nějaké řešení, které splňuje náš subjektivní 
estetický pocit a o jaké změny pro místní obyvatele by se jednalo, nějaký zásah to bude oproti 
tomu na co jsou zvyklí. V tuto chvíli je to těžké posuzovat, zda je to super nebo budeme mít 
zásadní připomínky. Jaký je počet parkujících aut v současnosti? 
Zástupci firmy – spočítali jsme daný stav při naší přítomnosti (30 až 40 aut), dále víme, kolik 
navrhovala předchozí studie parkovacích míst (cca 60). Pokud mělo dojít k navýšení počtu 
parkovacích míst, lze to pouze tím zklidněním hlavní komunikace, což může samozřejmě přinést 
určitou nevoli z jiných důvodů. Je navrhováno téměř šedesát parkovacích míst.  
Martin Černý – dá se to spojit s projektem kanalizace? 
P. starosta – nelze to spojit s projektem kanalizace. Financovat se to bude prostřednictvím MMB. 
Martin Černý – co si vzpomínám, tak se tady poslední tři roky mluvilo, že je v plánu projekty 
spojit. Kdy bylo rozhodnuto, že to spojit nelze. 
P. starosta – už na druhém výboru jsme byli upozorněni, že to nelze spojovat. 
Zástupci firmy – jsou to dvě odlišné akce, každá má svého projektanta, kanalizace je pod 
patronací Investičního odboru, a revitalizace je záležitostí Odboru územního plánování a rozvoje, 
a ten řeší koncepci a plánování. Realizace ještě není na pořadu dne.  
 
Ing. arch. Arnošt Čoupek –  poznámka ke kanalizaci – dopadne to tak, že povrchy komunikací, 
budou nové? 
P. starosta – povrchy komunikací budou nové. 
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Ing. arch. Arnošt Čoupek – bylo by vhodné zlikvidovat ten sarkofág, co kryje ten původní vodní 
prvek. Bylo by výborné, kdyby ten vodní prvek byl větší, i kdyby to obec mělo něco stát. 
Prostranství před kaplí opravdu vybudovat z kamene. To přináší to, že tam nikdy už nebudou stát 
kolotoče. Počítá se s tím, že dojde ke zkultivování kontejnerového stanoviště nebo jeho 
vymístění? Toto místo by si to zasluhovalo. A to i vzhledem ke stromu, který tam je a je 
rozseknutý bleskem. Bylo by vhodné již teď tam dosadit nové stromy. Poslední věc – parkování – 
pamatuji si tady projektanta při první studii, návrh byl cca 54 míst. Ozývali se tu hlasy, že by jich 
mělo být méně. Na to řekl, že bychom byli jediná městská část, která chce míň parkovacích míst. 
Koncentrace parkování je na obou koncích náměstí. 
Zástupce firmy – bude vybudováno podzemní kontejnerové stanoviště, které bude několik metrů 
přemístěno, kvůli manipulaci při vyprazdňování. Co se týká stromů tzv. na dožití, protože se 
jedná o památkově chráněné stromořadí, všechny stromy budou nahrazeny. Počet parkovacích 
míst – je zájmem vybudovat co největší, ale pokud je požadavek jiný, lze do studie zapracovat. 
Martin Černý – je třeba najít správnou rovnováhu mezi objemem zeleně a dostatečnou možností 
parkování pro naše občany.  
P. Ceklová – prostor před kaplí tedy už bez kolotočů? 
Miloslav Dočekal – nepotřebujeme opravit náměstí kvůli kolotočům, ale pro naše občany. 
Ing. Arch. Arnošt Čoupek – ve spodní části dojde k uzavření dvou výjezdů, kde se z pohledu té 
hlavní komunikace nedodržuje pravidlo přednosti zprava.  
Zástupce firmy – ve spodní části dojde dle k uzavření jednoho průjezdu. 
P. Pavlata – co se stane se studní v zeleni? 
Zástupci firmy – záleží na požadavcích, může tam zůstat. 
Ing. at Ing. Lukáš Kopecký Ph.D. – kdyby se zrušila parkovací stání po pravé straně, jaký je to 
počet parkovacích míst? 
Zástupci firmy – jedná se cca o třicet míst. 
Ing. Pavel Kilian – celé se mi to líbí, pouze ve spodní části ubyl značný počet parkovacích míst, 
což není dobré řešení, tady by bylo vhodné to ještě přepracovat. 
P. starosta – všechny návrhy je možné zapracovat do připomínek. 
Ing. Arch. Arnošt Čoupek – čeká nás kanalizace, takže kanalizace bude hotová, asfaltové 
povrchy také, plocha před kaplí zůstane tak jak je, parkování se bude budovat jak, budeme jej 
financovat sami nebo z města? 
P. starosta – návrh náměstí od architektů koresponduje se projektem kanalizace, parkovací stání 
budou vybudovaná, projekt kanalizace neřeší zeleň, v prostorách nad kaplí není žádné vedení 
kanalizace a projekt kanalizace ho neřeší.  
Martin Černý – znovu se zeptám, zda není možné projekty spojit? Termín kanalizace se stále 
posouvá. 
P. starosta – co se týká kanalizace, na podzim bude vyhlášeno výběrové řízení a reálný začátek 
výstavby kanalizace je rok 2019. Revitalizace Bosonožského náměstí je ve fázi studie a na ní 
bude navazovat teprve další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. 
Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – kanalizace položí obrubníky, vyasfaltuje komunikace a vše co 
bude vně obrubníků si budeme muset udělat v rámci revitalizace náměstí.  
P. starosta – teď bychom mohli navrhovat připomínky, připomínky můžete dodat do příštího 
jednání zastupitelstva. Máme již jednu, která se týká zachování parkovacích míst před pekárnou 
a nad úřadem. 
Miloslav Dočekal – připomínek je spousta, budeme je nějak sumarizovat nebo je zpracuje 
pověřená osoba. Je škoda, že to není možné souběžně s kanalizací. 
Ing. Pavel Kilian – bylo by vhodné vybudovat obecní rozvodnou skříň pro zapojení kabelů na 
různé kulturní akce. 
P. starosta – je již vybudovaná v horní části náměstí. 
Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – měli bychom si říct, čí zájem hájíme. Bosonožské náměstí je 
sto různých zájmů, je hodně lidí a bude hodně názoru na předloženou dokumentaci. Běžná praxe 
je, že když je to kamarád, tak se to protlačí. Měli bychom si říct, jestli máme odvahu na to, 
abychom to Bosonožské nám. změnili, s tím, že každému se to nemusí líbit.  
P. starosta – tady těch možností zapracovat něco pro kamaráda moc není, myslím si, že nám 
občané dali důvěru, abychom tady rozhodovali. 
Miloslav Dočekal – jedná se rozhodování na dlouhou dobu dopředu, firma by naše připomínky 
měla zpracovat z technického hlediska. 
P. starosta – s tím je potřeba počítat, že se to všem líbit nebude. 
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Martin Černý – změna náměstí se nám všem líbí, je to jediný zelený prostor tady uprostřed 
Bosonoh. Důležitá je komunikace. Potřebujeme projektovou dokumentaci. Kdo bude koordinovat 
naše připomínky? 
P. starosta – připomínky se shromáždí na úřadě.  
Martin Černý – budeme do připomínkování nějak zahrnovat i občany? 
P. starosta – v tu chvíli se nehneme z místa, jsme tu od toho, abychom rozhodovali. 
Martin Černý – ano besedy již nefungují, ale je vhodné nějakým způsobem občany informovat, 
třeba nástěnka. 
Ing. arch. Arnošt Čoupek – zpravodaj nebo vyhlásit rozhlasem. V roce 2006, kdy byla 
představena první studie, toto způsobilo nevoli občanů, kteří tady zvyšovali hlas. Ti se určitě 
ozvou, a tak bude lepší to zveřejnit, protože nebudou moct říct, že nebyli informováni. 
P. tajemník – kompletní projektová dokumentace byla poslána elektronicky společně s materiály 
na dnešní zastupitelstvo. 
Ing. Pavel Kilian – která varianta se bude občanům předkládat. Vhodnější bude ta se 
zapracovanými připomínkami. 
P. starosta – občanům se předloží aktuální varianta. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 
ad3 Návrh na dispozici s majetkem města 
 

Návrh dispozice má negativní stanovisko OÚPR. Tato plocha – zahrada je v současné době pronajímána 
vlastníkům sousedního objektu, žadatelům dispozice. Není předpoklad vzhledem k umístění zahrady 
s využitím dle návrhu OÚPR. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 4/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s navrženou dispozicí s majetkem města – 
prodej zahrady p.č. 1369 dle dispozice MMB/0433922/2017. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/33 bylo schváleno. 
 
 

      ad4) Smlouva hřbitov Troubsko 
 

 
Obec Troubsko zaslala Městské části Brno-Bosonohy návrh dodatku č. 1 (příloha č. 1) ke smlouvě o 
spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním. Obsahem dodatku je úhrada výdajů za provoz hřbitova 
ve výši 46 046 Kč. Tyto výdaje převyšují hranici 105 000 Kč uvedených ve smlouvě o spolupráci a 
podléhají odsouhlasení smluvních stran formou dodatku. 
Dále byla zaslána Městské části Brno-Bosonohy žádost Obce Troubsko (příloha č. 2) o odsouhlasení 
investičního příspěvku ve výši 324 438 Kč za výstavbu kolumbária na hřbitově v Troubsku.  
Obec Troubsko zaslala ke schválení dodatek č. 2 (příloha č. 3) ke smlouvě o spolupráci, kterým se mění 
původní smlouva (příloha č. 4). 
 
Diskuze: 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – znamená to tedy, že nové investice budou financovány 
jednou čtvrtinou a kolumbárium stále po staru ve výši 38 %? 
P. tajemník – účtovací období bude říjen – tak, aby skutečná částka za provoz, která bude 
účtována na začátku dalšího roku, byla zapracována v prosinci při schvalování rozpočtu na další 
rok. 
Martin Černý – dodatek se změnou na jednu čtvrtinu byl probrán i s ostatními zúčastněnými a byl 
od nich schválen? Jednání probíhala v přátelském duchu? 
P. starosta – co se týká dodatku a návrhu změny podílení se na nových investicích, ten byl na 
jednání navržen a od ostatních zúčastněných ještě nepřišlo vyjádření, také to u sebe předkládají 
do zastupitelstva. Ano jednání se vedla v přátelském duchu. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 5/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s Obcí 
Troubsko o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/33 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 6/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí investičního příspěvku Obci Troubsko 
ve výši 324 438 Kč jako podíl nákladů na výstavbu kolumbária na hřbitově v Troubsku v roce 2017. 
Pro: 6 
Proti: 1 (Jiří Výplach) 
Zdržel se: 1 (Miroslav Sojka) 
Usnesení 6/VII/33 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 7/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené s Obcí Troubsko 
o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 7/VII/33 bylo schváleno. 
 
 

Ad5a) Rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
 

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.  
Jedná se o úhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů v případě soudního sporu o určení vlastnictví 
žalobkyně Marie Kadaňkové. Náklady řízení je MČ povinna uhradit do 3 dnů od nabytí právní moci 
rozsudku. 
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování rozpočtu. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 8/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +134 000 Kč na straně výdajů v § 
6171-činnost místní správy a v objemu 134 000 Kč zvýšení financování v položce 8115-
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 8/VII/33 bylo schváleno.  
 
 

Ad5b) Rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
 
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.  
Jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu Obci Troubsko ve výši 46 046 Kč na provoz hřbitova dle 
dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a dále o poskytnutí investičního transferu Obci Troubsko ve výši 
324 438 Kč za obnovu hřbitova za rok 2017 dle žádosti Obce Troubsko.  
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování rozpočtu. 
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Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 9/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu Městské 
části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +325 000 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví 
jako kapitálové výdaje v položce 6341-investiční transfery poskytnuté obcím, v objemu 46 000 Kč v 
§ 3632-pohřebnictví a v objemu 371 000 Kč zvýšení financování v položce 8115-změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 9/VII/33 bylo schváleno.  
 
 

Ad6) Tržní řád úprava 
 

V roce 2016 byla schválena nová příloha k veřejným prostranstvím, které slouží pro zpoplatnění 
míst sloužících pro prodej.  
Stávající tržní řád nepodchycoval tuto úpravu. V rámci každoročního zpracování letní novely 
tržního řádu byla tato místa doplněna a zároveň byla přesněji specifikována tato příloha 
z pohledu sortimentu. Vzhledem k tomu, že dle tržního řádu nebyl podomní prodej v Bosonohách 
zakázán, byla tato skutečnost opravena do nového návrhu.  
 
Diskuze: 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 10/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí úpravu přílohy tržního řádu za MČ 
Bosonohy – aktualizace tržních míst 2018 v MČ Brno – Bosonohy. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 10/VII/33 bylo schváleno.  
 
 

ad7) Schválení VZ – oprava hasičky a dopadová plocha dětské hřiště Za Vodojemem 
 
 

A oprava hasičky 
 
V rámci VZ – rekonstrukce hasičky byly osloveny 3 firmy, všechny předložily nabídku - viz 
příloha. 
Cena koresponduje s cenou v plánu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 11/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU 
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ pro VZ – „Rekonstrukce hasičky“ firma GVEST s.r.o dle 
předložené nabídky. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 11/VII/33 bylo schváleno. 
 
 
B dopadová plocha dětské hřiště Za Vodojemem 
 
 V rámci VZ „Dopadová plocha dětské hřiště ul. Za Vodojemem“ byly osloveny 3 firmy, nabídku 
předložila pouze jedna. - viz příloha. Navýšení ceny proti plánovanému rozpočtu je způsobeno 
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větším rozměrem hřiště proti plánu samosprávy. Cena je vyšší proti plánu rozpočtu MČ Brno-
Bosonohy na rok 2018, je nutné provést RO. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 12/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU 
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ pro VZ „Dopadová plocha dětské hřiště ul. Za vodojemem“ firma 
4soft, s.r.o. s nutností navýšení výdajů na investici v rozpočtu na rok 2018 dle předložené nabídky. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 12/VII/33 bylo schváleno. 
 
Diskuze: 
Zastupitelé se dotazovali na technické provedení odsouhlasení rozpočtového opatření, zda jej 
není možné odložit na další zasedání, protože bod nebyl na začátku zastupitelstva zahrnut do 
programu. 
 
Jarmila Dočekalová – rozpočtové opatření nemusí být samostatným bodem, někdy vzejde 
usnesení průběžně z nějakého jednání. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 13/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu 70 000 Kč na straně výdajů v § 3421-využití 
volného času dětí a mládeže a v objemu 70 000 Kč zvýšení financování v položce 8115-změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 13/VII/33 bylo schváleno.  
 
 
Ad8) VZ Troubská – parkoviště, ZD a pověření starosty 
 
 
Parkoviště Troubská I -  je schváleno v plánu investic na rok 2018. Byla zpracována PD vč. 
výkazu výměr, souhlasná stanoviska byla vydána. Pro stavební povolení se čeká ještě na 
stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bylo předjednáno, ale vzhledem 
ke komplikovaným procesům na tomto úřadě, není ještě stanovisko dodáno. Ihned po obdržení 
bude vyhlášeno výběrové řízení, vzhledem k objemu zakázky nad 100 tis (v plánu investic – 
v rozpočtu 350 tis.) je nutné pověření starosty pro ZD. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 14/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje pověření starosty k vypsání VZ na 
„Troubská – parkoviště I“ dle zpracované projektové dokumentace a předložení vítězné 
nabídky ke schválení na příští jednání ZMČ. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 14/VII/33 bylo schváleno. 
 
 
 Ad9) Různé 
 
 
9.1. Výsledky měření kvality ovzduší – informace  
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V termínu od 9. 11. 2017 do 4. 12. 2017 probíhalo měření kvality ovzduší v Brně – Bosonohách. 
Měření probíhalo v blízkosti bytového domu Ostopovická 12. V těsné blízkosti měřicí lokality se 
nachází rodinné a bytové domy, ve vzdálenosti zhruba 300 m leží dálnice D1. 
V lokalitě byl umístěn měřicí vůz MMB, který kontinuálně sledoval následující škodliviny: ▪ 
Suspendované částice PM10 (prašnost do maximální velikosti zrna v průměru 10 μm) ▪ 
Oxidy dusíku NO, NO2 a NOX ▪ Oxid siřičitý SO2 
▪ Oxid uhelnatý CO 
▪ Meteorologické prvky – teplota, rychlost a směr větru, relativní vlhkost 

 
 
9.2. Informace – oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace 
 
 

K uvedené opravě není žádný projekt, oprava bude hrazena z účelové dotace města. Oprava 
(zadělání děr v roce 2012 byla provedena v roce 2012. Zástupce IS navrhl opravu obdobnou jako 
v Žebětíně, tj. zajištěním recyklátu z oprav vozovek a nanesení tohoto recyklátu finišerem vč. 
zaválcování. Navržená cena opravy je ve výši 110 tis. Kč za pronájem strojní techniky včetně 
obsluhy. Recyklát v ceně dopravy byl již objednán. Vzhledem k obvyklým cenám pronájmu této 
techniky s obsluhou se jedná o velice příznivou cenu obvyklou. V tomto případě byl proveden 
průzkum trhu a není třeba postupovat ve smyslu usnesení posledního ZMČ. Vzhledem k ceně, 
překračující podpisové právo starosty (100 tis. vč. DPH) je předložena objednávka do 
zastupitelstva a po objednání bude zanesena do registru smluv. Přílohou – obvyklé ceny pronájmu 
této techniky. 

 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 15/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí informaci o opravu polní cesty P 16 a 
pověřuje starostu vystavením objednávky na opravu povrchu vozovky pokládkou nové 
vrstvy z recyklátu v ceně 110 tis. Kč bez DPH a zároveň revokuje usnesení 12/VII/32 ZMČ 
Brno-Bosonohy. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 15/VII/32 bylo schváleno. 
 
 
9.3. Osvětlení Jihlavská 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 16/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí dopis TSB k řešení osvětlení na ul. 
Jihlavská a pověřuje starostu vystavením objednávky na navržené řešení TSB do doby 
rekonstrukce osvětlení v oblasti Bosonoh – Jihlavská - Pražská.  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 16/VII/33 bylo schváleno. 
 
 
9.4. Strategie bydleni_- Manažérské shrnutí 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 17/VII/33 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí zpracované manažérské shrnutí Strategie 
bydlení města Brna na roky 2018 – 2030 bez připomínek. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (doc. Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Usnesení 17/VII/33 bylo schváleno. 
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9.5. Oprava vpustí – komunikace Troubská 
 
P. starosta přednesl informace o aktuálním stavu oprav vpustí na této frekventované komunikaci. 
Jednání spějí ke zdárnému konci. 
 
 
Informace 
 
starosta 
Zápis ze sněmu starostů 
P. starosta informoval o možnosti kandidovat na příští funkční období jako přísedící u Městského 
soudu v Brně.  
Jmk – prezentace „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno“. Prezentaci je možné shlédnout na www.zurka.cz. Další 
prezentace bude uspořádána 12. června 2018. 
Informace o projektu organizace městské dopravy v Brně na rok 2019 – Dopravní plán – 
připomínky je možné zaslat do 31. května 2018. 
Členové zastupitelstva upozornili na zřízení přímé linky z Bosonoh přímo do centra města, dále 
na nedostatečnost nočních spojů na konečnou, linka 51 – by měla jezdit o víkendu častěji. 
 
Finanční výbor – projednával závěrečný účet. 
Kulturní komise – projednávala přípravu hodů, byl vybrán termín návštěvy přátelské obce v Itálii, 
předseda komise pozval všechny přítomné na Mladé hody 5.5.2018 a na dětský den, který se 
bude konat 2.6.2018. Pozvánka na Milčovo kolečko, které se bude konat 8.5.2018. 
Informace o změně místa vysazení lípy k výročí 100 let ČR – do parčíku pod školou na 
Bosonožském nám. 
Jarmila Dočekalová – Informace o povinném rozpočtovém opatření č. 5/2018 v rozpočtu na rok 
2018. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno starostou na základě delegace pravomoci 
schvalovat povinná rozpočtová opatření ve vztahu k jinému veřejnému rozpočtu. 
Jedná se o prostředky Státního rozpočtu ve výši 225 000 Kč poskytnuté prostřednictvím Úřadu 
práce dle smlouvy na veřejně prospěšné pracovníky.  
Dle vyjádření ZMČ je tato forma informování o povinných rozpočtových opatřeních dostačující, 
není vyžadován písemný materiál. 
 
 

Ad 10) Interpelace 
 

nebyly 
 
 

Ad 11) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 

P. Skopalík – dojde opravdu ke zúžení ulice Skalní, neexistuje ještě nějaká možnost to změnit?  
P. starosta –ulice Skalní bude zúžena na 6 metrů. 
Referent stavebního úřadu upozornil, že je již pravomocné stavební povolení. 
P. tajemník – Již je zúřadovaná dotace na zateplení bytového domu Konopiska 
 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 20:45 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 33. jednání ZMČ  

 
 
 

http://www.zurka.cz/
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.................................................. 
           Miroslav Sojka 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach                                                                           Martin Černý  
 
 
.............................................. 
Zapsala: Martina Dvořáková 


