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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis 

 
z 23./VII. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, konaného dne 14.12.2016 v zasedacím sále 

ÚMČ Brno - Bosonohy 
 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 10 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina): 
 
Sojka Miroslav, Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. 
Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing. 
Kilian Pavel. 
 
Nepřítomni: Ing. Korbička 
Omluveni:  
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:04 h. přivítal přítomné zastupitele, občany 
Bosonoh, zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a hosty. Následně konstatoval, že je přítomných 
nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Na začátku jednání bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav, 
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička 
Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian 
Pavel). 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) OZV – Spádové oblasti MŠ a ZŠ 
3) Rozpočtová opatření  
4) Smlouva – rekonstrukce Vzhledná - dodatky 
5) ZŠ a MŠ (podání žádosti projektu v programu lRoP - Výzva 47) 
6) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
7) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
8) Informace -    starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí 
9) Interpelace 
10) Různé   

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: 

Usn. 1/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/23 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
 
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku Lančaričovou. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 2/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  

Pro: 10  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/23 bylo schváleno.  
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. 
 
 
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu. 
 
Starosta navrhuje doplnit program o následující body – podklad zaslán elektronicky a na stůl. 
 

1) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
2) Návrh investice - kontejnerové stání, předkladatel Martin Černý 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 3/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy doplňuje program jednání 22/VII ZMČ návrh odměn 
členů zastupitelstva jako bod 6. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Růžička) 
Usnesení 3/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 4/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy doplňuje program jednání 23/VII ZMČ kontejnerové 
stání jako bod 7, zbývající body programu pokračují po bodu 7. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Růžička) 
Usnesení 4/VII/23 bylo schváleno. 
 
Další návrh na doplnění programu zastupitelstva nebyl podán. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 5/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání 23/VII ZMČ. 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/23 bylo schváleno. 
 
Schválený program jednání: 
 

1) Technické náležitosti 
2) OZV – Spádové oblasti MŠ a ZŠ 
3) Rozpočtová opatření  
4) Smlouva – rekonstrukce Vzhledná - dodatky 
5) ZŠ a MŠ (podání žádosti projektu v programu lRoP - Výzva 47) 
6) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
7) Kontejnerové stání 
8) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
9) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
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10) Informace -    starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí 
11) Interpelace 
12) Různé   

13) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad2) OZV – Spádové oblasti MŠ a ZŠ 
 
V souladu s čl. 77 Statutu města Brna je předkládán k projednání návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol a novelizovaný návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody základních škol. 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 6/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanoví spádové obvody mateřských škol. 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení  6/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 7/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanoví spádové obvody základních škol. 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení  7/VII/23 bylo schváleno. 
 
 

ad3) Rozpočtová opatření 48/2016 
 

Úprava rozpočtu dle § 16, odst. 3) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., v rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění – přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé 
výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem. 
Na základě finančního vypořádání se statutárním městem Brnem za rok 2015 byl převeden podíl 
MČ na 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města Brna, který je třeba účelově použít na 
rozvoj, výstavbu, opravy majetku ve vlastnictví města Brna. Tyto prostředky byly rozpočtovým 
opatřením č. 17/2016 v červnu 2016 zařazeny na rezervu, protože neměly konkrétní účel. Nyní 
je prováděn převod z rezervy na rekonstrukci objektu Vzhledná. 
Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů rozpočtu nemění. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 8/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.48/2016 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2016 v objemu +- Kč 398.000 na straně výdajů.   

Pro: 7 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se:  2 (Růžička, Černý) 
Usnesení  8/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 

ad4) Smlouva – rekonstrukce Vzhledná - dodatky 
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K  5. 12. 2016 proběhly na stavbě tři kontrolní dny za účasti zástupců MČ Brno-Bosonohy, 
technického dozoru investora, projektanta stavby, zástupců stavby a stavebního dozoru 
budoucího nájemce a projektantů jednotlivých profesí včetně subdodavatelů těchto profesí. 
 
V souvislosti s rekonstrukcí bude třeba řešit vícepráce a méněpráce. Tyto změny jsou 
v pravomoci rady, kterou zastupuje v tomto případě starosta, ale omezení hodnoty příkazce 
předpokládá v takovém případě nutnost udělení mandátu zastupitelstvem starostovi, 
s omezujícími podmínkami ve vazbě na rozpočet. Změna termínu dokončení, zvláště pak 
fasády, byla projednána s budoucím pronajímatelem, se zřetelem na technologické předpisy 
provádění zateplení fasády. 
 
Diskuze: 
P. starosta – při kontrolním dnu byl zjištěn problém v podlaze – izolace je strávená a nová 
izolace nelze napojit. 
P. Jiaxis – se dotázal na vázanost finančních prostředků, na vytvoření zásoby, z čeho bude 
připraveno financování víceprací. 
P. starosta – vícepráce jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 z přebytků minulých let.  
P. tajemník – popsal problematiku nutnosti změny termínů, posunutí v souladu s klimatickými 
podmínkami a technologickými postupy. 
P. Dočekal – podlaha byla jediný problém, zkontrolovala se střecha? 
P. starosta – střecha byla prohlídnuta a převzata stavbou. 
P. Kilian – dopředu se žádná sonda neprováděla? 
P. tajemník – projektant nedělal sondu, původní návrh projektu byl s novou podlahou, došlo ke 
změně při hledání úspor spolu s dodavatelem povrchových úprav. 
P. Růžička – usnesení nesouhlasí s vysvětlením problematiky 
P. starosta – provedou se vícepráce v rámci rozpočtu, který budeme schvalovat. 
P. tajemník – momentálně technický dozor provádí skutečné zaměření, přepočítává rozpočet a 
snaží se najít nesrovnalosti, výměry v projektu nejsou přesné. Aktuálně dle skutečného 
zaměření vychází spíše méně. 
P. Kilián – není v rozpočtu stavby nějaká rezerva? 
P. tajemník – ve výkazu výměr na VZ byl výměr bez rezervy. 
P. Kilian – v průběhu stavby se tedy zjistí další problémy a toto usnesení má starostovi povolit 
podepsat jakýkoliv další dodatek? 
P. tajemník – ano, ale pouze do výše schváleného rozpočtu zastupitelstvem na tento projekt. 
P. Kilián – proč se to řeší dopředu? 
P. tajemník – aby se nemuselo svolávat mimořádné zastupitelstvo, dle zákona může dodatky 
schvalovat rada, my radu nemáme a je potřeba pouze starostovi doplnit mandát, aby mohl 
schvalovat dodatky do výše schváleného rozpočtu. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 9/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí případné změny ve výkazu výměr 
(méněpráce a vícepráce) zjištěné v průběhu výstavby „Rekonstrukce objektu Vzhledná 
500“ včetně změny termínu dokončení stavby v návaznosti na klimatické podmínky pro 
dokončení rekonstrukce včetně fasády a pověřuje starostu uzavřením dodatků smluv se 
společností DIRS Brno s.r.o. do výše plánovaných rozpočtovaných výdajů na investice 
pro tuto stavbu v rámci rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2016 a 2017 včetně dodatků 
ke změně termínu dokončení. 

Pro: 6 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se:  3 (Kilian, Růžička, Černý) 
Usnesení  9/VII/23 bylo schváleno. 
 
 

ad5)  ZŠ a MŠ (podání žádosti projektu v programu lRoP - Výzva 47) 
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Jedná se o projekt Výzva č. 47 Ministerstva pro místní rozvoj - Infrastruktura základních škol 
Tento projekt podle informací zajistí obměnu infrastruktury počítačové sítě školy.  
Počítačové učebny, zajistí obměnu počítačového vybavení, projekt bude nastaven jako podpora 
jazykového vzdělávání žáků. Nutnou částí projektu jsou drobné stavební úpravy, které by 
spočívaly dispoziční změně - odstranění příčky mezi PC učebnou a kabinetem, která není 
nosná.  
Projekt je nastaven tak, že 90 % hradí poskytovatel dotace, 10 % zřizovatel. Maximální odhad 
nákladů projektu je 4.000.000 Kč, tedy spoluúčast MČ by byla do 400.000 Kč. 
 
Pan ředitel podrobně představil předložený projekt, přednesl proč jej uskutečnit, upozornil, že 
uvedená částka financování je uvedená v maximální výši. Projekt spočívá v obnově 
infrastruktury škol a v malých stavebních úpravách (renovace počítačové učebny, počítačových 
sítí školy) 
 
Diskuze: 
 
P. místostarostka – v projektu je uvedeno, že při vybavování učeben musí být vazba na výuku 
cizího jazyka? 
P. ředitel – projekt musí být podán správně. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. /VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se záměrem Základní školy a Mateřské školy 
Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace o podání žádosti projektu: 
,,Vybudování jazykové laboratoře ZŠ Bosonohy" v programu lRoP (Výzva 47) a se 
zahájením projekčních prací (počítačová síť, stavební úpravy) z úrovně školy se 
spoluúčastí MČ ve výši 10 %.  

Pro: 5 
Proti: 1 (Výplach) 
Zdržel se: 4 (Kalná, Sojka, Melounová Lančaricová) 
Usnesení /VII/23 nebylo schváleno. 
 
 

ad6) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
 

Pro neuvolněné členy zastupitelstva představuje novela jen zvýšení maximální částky měsíční 
odměny, kterou jim lze poskytnout na základě rozhodnutí zastupitelstva (buď dřívějšího a 
dosud platného usnesení zastupitelstva nebo na základě nového usnesení zastupitelstva). 
Další postup se bude odvíjet od dikce stávajícího usnesení a související vůle zastupitelstva 
obce. 

 
Diskuze: 
P. Růžička navrhl usnesení ponechat odměny ve stávající výši. 
 
Návrh usnesení Richarda Růžičky: 

Usn. 10/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje ponechání odměn členům zastupitelstva 
MČ Brno-Bosonohy ve stávající výši. 

Pro: 7  
Proti: 0 
Zdržel se: 3 (Výplach, Jiaxis, Lančaričová) 
Usnesení 10/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 
 

ad7) Kontejnerová stání 
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P. Černý představil svůj návrh zkulturnění kontejnerových stanovišť, které je možné provést a 
následně požádat o příspěvek z Magistrátu města Brna Odboru životního prostředí. 
 
Z diskuze: 
P. Dočekal – je nutné stavební povolení, jaká je souvislost s koncepcí úpravy Bosonožského 
náměstí, jak je to se zrušením kontejnerů na Hoštické? 
P. místostarostka – zatím nám nechtějí kontejnery na Hoštické zrušit. 
P. starosta – jsme v kontaktu s OŽP, řeší se to, nevíme, zda to zkulturnění kontejnerových stání 
nebude v kolizi s kanalizací. 
P. Dočekal – bylo by dobré použít recyklovaný materiál, uspořádat nádoby, zabránit, aby se 
tvořily v okolí černé skládky (zákazová tabulka). 
P. Kilian – částka se vrátí zpět MČ? 
Černý – o příspěvku by měla rozhodovat Rada města Brna, v letošním roce se tyto příspěvky 
městským částem poskytly. Do rozpočtu je možné tuto částku začlenit z přebytků z minulých 
let. 
P. starosta – odkud budou použity prostředky na vybudování stanovišť? 
P. Dočekalová – máme volné prostředky na účtech, z přebytků z minulých let. 
P. starosta – pracovnice MMB OŽP nám potvrdila, že příspěvky dostávají v současnosti MČ 
v plné výši. Záleží na tom, v jakém objemu budou žádosti z městských částí podávány. Pokud 
bude žádostí více, může se příspěvek pokrátit. 
Pí. Kalná – kolize s kanalizací. Je možné udělat takové místo, které se kanalizace nedotkne, 
jako ukázkové. 
P. Růžička – při stavbě kanalizace, je povinnost vrátit zničené do původního stavu. 
P. tajemník – principiálně se vychází ze stavu dokumentace k územnímu řízení. 
Pí. Pastuchová – uchycení kontejnerů Mlaty-Pražská, aby při větru nevjížděly do silnice 
P. Kilian – bavíme se o stropové částce, tak je to v pořádku, je třeba udělat analýzu jednotlivých 
stání, kde je to možné vybudovat a v jakém rozsahu. 
P. Jiaxis – v loňském i letošním roce byla návratnost vždy 100 %. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn.  11/VII/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje v rozpočtu pro rok 2017 částku 250 tis Kč 
na investici -  vybudování kontejnerových stání v Brně Bosonohách.  

Pro: 6  
Proti: 1 (Výplach) 
Zdržel se: 3 (Sojka, Kalná, Melounová) 
Usnesení 11/VII/23 bylo schváleno. 
 
 

ad8) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
 
Diskuze: 
P. Černý – nedali jsme k tomuto stanovisko, jedná se o politickou záležitost 
P. Jiaxis – budeme schvalovat položku po položce. 
P. Růžička – je k tomu nějaký důvod schvalovat jednotlivě? Navrhuji o příspěvcích hlasovat 
hromadně. 
P. Dočekal – upozornil na nesoulad popisu položek. 
P. Dočekalová – problém vysvětlila, že došlo k ponechání neplatného textu v tabulce, v příštím 
roce bude MČ část využívat na kulturní akce prostory ve škole, ale Svornost bude zaštiťovat 
dětský maškarní ples a ozvučení pohádky, nacvičování divadla. 
P. Juráček – již při vyvěšení materiálů na chybu v textu upozornil. 
P. starosta – na doporučení pana Růžičky se ptám, zda má někdo jiný návrh k příspěvkům pro 
jednotlivé organizace? 
P. Jiaxis – na základě jakého klíče se v jednotlivých položkách snižovaly požadované částky?  
P. starosta – přistupovali jsme k tomu tak, aby byl zachován stejný objem příspěvků 
P. Jiaxis - počítáme s analýzou na ZÚR? Jedná se o aktivitu MČ.  
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P. starosta – ano, částka je zahrnuta do právních služeb. 
Pí. Dočekalová – nejlépe zapracovat do veřejnoprávní smlouvy 
P. Jiaxis – Bylo by vhodné dát na konec usnesení o zapojení se k žalobě proti ZÚR. 
Pověřuje pana starostu na zajištění právní analýzy ZUR z rozpočtu na rok 2017 na právní 
služby.  
 
 
Pí. Kalná – předložila návrh na doplnění Roska Brno-město, p.s., která podala žádost opožděně. 
 
 
Návrh usnesení Daniely Kalné: 

Usn. 12/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy souhlasí s doplněním žádosti Roska Brno-město 
p.s. ve výši 5.000 Kč.  

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1  (Růžička) 
Usnesení 12/VII/23 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 13/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy souhlasí s navrženými částkami pro neziskové 
organizace v celkové výši 430.000 Kč. 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Růžička, Kilian) 
Usnesení 13/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 
 
Návrh usnesení Anastaziose Jiaxise: 

Usn. 14/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy pověřuje pana starostu k zajištění právní analýzy 
pro připomínky k ZÚR ve výši 30.000 Kč. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Dočekal) 
Usnesení 14/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

ad9) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla 
 
Zastupitelům byly předneseny jednotlivé položky a případné změny. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 15/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje předložený schodkový rozpočet Městské 
části Brno-Bosonohy na rok 2017 s objemem příjmů ve výši 19.347.000 Kč. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Jiaxis) 
Usnesení 15/VII/23 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 16/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje s objemem výdajů ve výši 21.289.000 Kč. 
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Pro: 9 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 16/VII/23 bylo schváleno. 
 

Usn. 17/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje předložený schodkový rozpočet městské 
části Brno – Bosonohy na rok 2017 s objemem příjmů ve výši 19.347.000 Kč, s objemem 
výdajů ve výši 21.289.000 Kč, přičemž schodek ve výši 1.904.000 Kč bude kryt 
financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech. 

Pro: 9 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se: 0 
Usnesení  17/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 18/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje tvorbu a čerpání Fondu pro přebytek 
hospodaření minulých let na rok 2017 v objemu 4.807.000 Kč. 

Pro: 9 
Proti: 1 (Jiaxis) 
Zdržel se:  0 
Usnesení 18/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 19/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje tvorbu a čerpání Sociálního fondu na rok 
2017 v objemu 157.000 Kč. 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení  19/VII/23 bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 20/VII/23 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje náklady vedlejší hospodářské činnosti na 
rok 2017 v objemu 362.000 Kč a výnosy vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 v 
objemu 668.000 Kč, s návrhem výsledku hospodaření po zdanění ve výši 248.000 Kč. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Jiaxis) 
Usnesení 20/VII/23 bylo schváleno. 
 
 

ad10) Informace -  starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí 
 
Komise dopravní a životní prostředí – nezasedala. 
Finanční výbor – zpráva dle předloženého zápisu. 
Stavební komise – nezasedala. 
Inventarizační komise – zasedala, zpráva není vyhotovena. 
Kulturní komise  
 

- pí. Kalná – řešila příspěvky a termíny akcí na rok 2017. 
- p. Dočekal – Heligonky - budou menší akce, zastřeší pan Prukner, bude odpolední 

vystoupení harmonikářů a nějací amatérští heligonkáři vystoupí předtím. 
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- Žádost na MMB na poskytnutí příspěvku na kulturní akce bude podána do konce ledna 
2017. 

P. starosta – byla podána změna územního plánu č. 44 - nebyla schválená, 6.9.2016 bylo ZMB 
zamítnuto. 
P. starosta informoval  
- zastávky na znamení, z důvodu malého vytížení zastávek. 
- schůzka se zástupci Brněnských vodáren a kanalizací – probíraly se objízdné trasy (Rebovka) 
Brněnské kanalizace předloží návrh dopravy. 
- konala se schůzka s útvarem hlavního architekta města Brna – ptali se na případné připomínky 
ke „Studii Bosonohy II“ – jestli se něco nezměnilo, ptali se na veřejná prostranství – opět byla 
připomenuta úprava Bosonožského nám, měli připomínku umístění sportovního areálu vedle 
firmy TBG Betonmix a poslední jejich dotaz byl na R43, o tom jsem nechtěl s nimi diskutovat. 
Každá městská část bude pozvána na pracovní výbory, kde se tato problematika bude 
projednávat. 
 
P. Jiaxis – máme alespoň rámcově připravenou koncepci ke změnám v rámci kanalizace. 
P. starosta – v rámci kanalizace by měla druhá strana přijít s nějakým návrhem, byla 
projednávaná pouze objízdná trasa.  
Úprava Bosonožského náměstí je schválena v územním řízení, ale nebude to budovat město, 
je to na městské části. Proto jsme podali žádost na využití pozemků veřejného prostranství a 
město zajišťuje možnosti financování z jiných zdrojů než městských. 
P. Jiaxis – nějakou prezentaci nebo koncepci toho jak chceme, aby Bosonožské nám. vypadalo, 
máme? 
P. starosta – proto jsme oslovili město, jako podklad jsme dali starou studii, budou pracovní 
jednání a město jedná o schválení peněz na tu možnou projektovou dokumentaci. Žádost byla 
podána již v minulém roce. Při schůzce zástupci útvaru hlavního architekta objasnili, proč nebyla 
doposud žádná odezva na podanou žádost. V současnosti je podána žádost na finanční 
prostředky na projektovou připravenost. Využití veřejného prostranství by mohlo být hrazeno 
z prostředků kanceláře hlavního architekta města Brna. 
P. místostarostka poděkovala za účast na organizování rozsvícení vánočního stromečku. 
 

ad11) Interpelace 
 
 

ad12) Různé   
 
Plán zasedání Zastupitelstva městské části na rok 2017. 

 
 
ad13) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

 
 
P. Prukner – vznesl dotaz, jak využijete projekty z minulého volebního období (úprava 
Bosonožského náměstí)? 
P. starosta – byla podána žádost na MMB ke zpracování projektové dokumentace. MMB žádá 
finance z cizích zdrojů na její zpracování. 
 
Pí. Pastuchová – na začátku roku skončila výjimka na ulici Pražská na hluk, dělá se s tím něco 
teď, jak to pokračuje dál? 
P. starosta – posílali jsme dotaz na Krajskou hygienickou stanici. KHS nám odpověděla, že 
Jihomoravský kraj splnil požadované podmínky, které byly dány již v roce 2010. Je nastaven 
harmonogram plnění podmínek – poslední v roce 2018 – úprava povrchu vozovky ke ztišení 
dopravy na ulici Pražská. KHS povolila Jihomoravskému kraji další výjimku na dalších pět let. 
Pí. Pastuchová – a to je možné udělovat výjimky do nekonečna? Je to vůbec zákonné na dvacet 
let udělovat výjimky? 
P. starosta – jedná se asi již o třetí nebo čtvrtou výjimku. Pro nás je jediná možnost obchvat 
MČ. Nevěřím ani, že by zastupitelé kraje zde schválili omezení nákladní dopravy. 
Pí. Pastuchová – a jinde je to možné, např. na ulici Jihlavská po nemocnici. 
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P. starosta – je tam možnost nákladní dopravu odklonit na komunikaci stejné nebo vyšší třídy. 
Pí. Olejníková – nebyla by možná úprava ostrůvků a hlučných a nedoléhajících kanálů na ulici 
Pražská. 
P. starosta – minulý týden jsem jednal s panem Smejkalem z BKOM, dojde k vyplnění gumovým 
těsněním. 
P. Koudelka – o zásadních problémech Bosonoh informuje Bosonožská kronika vedená dle 
zákona 132/2006 Sb. a je k nahlédnutí na MČ Brno – Bosonohy. Byl jsem požádán, abych 
sepsal zprávu o nálezu materiálů, předmětů a dokumentů v báni kaple sv. Floriána z roku 1931 
a zároveň byla sepsána druhá zpráva, která hovoří o uložení těch dokumentů a materiálů, kde 
jsou všechny sepsány, včetně dopisů, poselství otce biskupa a zprávy nejstaršího obyvatele 
Bosonoh pana Jana Čoupka. Dokumenty byly vloženy zpět do báně na kapli za účasti pana 
starosty a paní místostarostky. Prosil bych, aby se objevily fotky z této akce z ostatních akcí 
pořádaných v naší městské části na stránkách městské části. Zemřel legendární muzikant 
Jaromír Hnilička, chci Vás pozvat na Milčovo kolečko, které se koná 8.5.2017.  
 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
v 19.57 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 23. jednání ZMČ  

 
 
.................................................. 
           Miroslav Sojka v.r. 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach  v.r.                                                                  Zdeňka Lančaričová v.r. 
 
 
 
 
 
.............................................. 
Zapsala: Martina Dvořáková v.r. 


