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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
 

Zápis 
 
 

z 31./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 18.11.2017 v zasedacím sále 
ÚMČ Brno–Bosonohy 

 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 7 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 
 
Nepřítomni: Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel 
Omluveni:    Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel 
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:05 h., přivítal, zastupitele. Následně 
konstatoval, že je přítomných nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Na začátku jednání bylo přítomno 7 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). 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Vyhodnocení VŘ 1/2018 – dodávka malotraktoru a žacího traktoru 
3) Zadávací podmínky pro VŘ 2/2018 – letní údržba na další období 
4) Oprava budovy hasičky – podmínky zadávacího řízení 
5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – pořízení serveru – RO 1/2018 a volba prezidenta RO 

2/2018 
6) Interpelace 
7) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad1) Technické náležitosti 

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 1/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Návrata. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/31 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/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/31 bylo schváleno.  
 
 
Starosta navrhl projednání v bodu 5 schválení podpisu objednávky ECOSAIN – nad rámec limitu 
starosty, s tím, že se na únorové ZMČ připraví RO k dokončení oprav budovy po poště. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.  3/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy doplňuje bod 5 o problematiku dokončení oprav 
v místnostech bývalé pošty 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 3/VII/31 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.  4/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 31/VII ZMČ. 
Pro:7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/31 bylo schváleno. 
 
 
Schválený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Vyhodnocení VŘ 1/2018 – dodávka malotraktoru a žacího traktoru 
3) Zadávací podmínky pro VŘ 2/2018 – letní údržba na další období 
4) Oprava budovy hasičky – podmínky zadávacího řízení 
5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – pořízení serveru – RO 1/2018 a volba prezidenta RO 

2/2018 a schválení objednávky – dokončení oprav  
6) Interpelace 
7) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 
 

 
Ad2) Vyhodnocení VŘ 1/2018 – dodávka malotraktoru a žacího traktoru 

 
Na základě schváleného rozpočtu na rok 2018 byla zpracována ZD dokumentace na dodávku 
malotraktoru a žacího traktoru. Zakázka byla vypsána koncem roku z důvodu havarijního stavu 
traktoru, kde není funkční převodovka a je umožněn pojezd na stálý rychlostní stupeň – havarijní 
stav. Dle vyjádření servisu by byla oprava dražší jak hodnota tohoto stávajícího stroje. Proto 
bylo řízení urychleno a je svoláno mim. jednání ZMČ 
 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 5/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh komise pro VZ na nákup 
malotraktoru a žacího traktoru dle přiloženého návrhu rozhodnutí   
Firma:                                                S+S Machinery CZ s.r.o. 
Nabídková cena bez DPH:               820.466,- 
 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/31 bylo schváleno 
 
 

ad3) Zadávací podmínky pro VŘ 2/2018 – letní údržba na další období 
 
 
Stávající smlouva byla ukončena na podzim minulého roku. VZ byla vypsána na 3 roky. Cena 
této služby při dobré kvalitě byla velice příznivá, a proto bylo uvažováno o prodloužení stávající 
smlouvy. Doporučení právníků na základě judikatur i v případě VZMR provést nové výběrové 
řízení nebo objednat na objednávku každé čištění samostatně, což je v rozporu z limity. 
Zkušenosti u těchto služeb je i předpoklad nižší ceny na delší období. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
 
Starosta a tajemník doplnil informace k VZ, precizace ZD bylo provedeno na základě zkušeností 
posledních tří let. Byly provedeny úpravy délek, drobné úpravy v harmonogramu a četnosti pro 
zkvalitnění čištění. Dále byla předmětem diskuze otázka délky smluvního vztahu, z které 
vyplynul požadavek na uvedení výpovědní lhůty 6 měsíců na základě vyhodnocení kvality 
každého roku (letního období, kdy se tato údržba prováděla při zachování smlouvy na dobu 
neurčitou). Je předpoklad u dlouhodobější smlouvy dosažení nižší ceny. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 6/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zadávací dokumentaci na VZ – letní údržba 
komunikací v MČ Brno Bosonohy na dobu neurčitou dle přílohy s výpovědní lhůtou 6-ti 
měsíců, a každoroční kvalitativní vyhodnocení plnění VZ  po skončení letní údržby 
v daném roce pro případné uplatnění této výpovědní lhůty 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 6/VII/31 bylo schváleno. 
 

ad4) Oprava budovy hasičky – podmínky zadávacího řízení 
 
Na základě schváleného rozpočtu a schváleného rozsahu oprav hasičky je nutno co nejrychleji 
dopracovat ZD pro VZ. Hlavním důvodem je umístění nové techniky do těchto prostor a 
zabezpečit její ochranu. 
Projekt pro stavení povolení se dokončuje, návazně se dopracovává výkaz výměr pro ZD. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
K dotazu, proč to tak spěchá, bylo sděleno starostou, že je třeba dokončit vše včetně realizace 
co nejdříve pro zabezpečení chodu údržby a ochrany nových strojních zařízení, které budou 
dočasně uskladněny na základě nájemní smlouvy mimo hasičku. 
Bylo dále sděleno, že větší problém bude řešit personální otázku, obsluhu této mechanizace, 
stávající pracovník je dlouhodobě nemocen a hledá se řešení pro vypsání výběrového řízení na 
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obsazení pracovního místa. Dále bylo potvrzeno, že rozsah prací plně koresponduje s domluvou 
pracovního setkání koncem minulého roku. 
Hlavní důvod předloženého bodu je dodržení směrnice ZMČ Brno-Bosonohy k VZ. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 7/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje delegaci pravomoci ke schválení zadávací 
dokumentace u vypsání VZ – oprava hasičky na starostu ve smyslu směrnice o 
zadávání veřejných zakázek 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Růžička) 
Usnesení 7/VII/31 bylo schváleno. 
 
 
 
 

Ad5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – pořízení serveru – RO 1/2018 a volba 
prezidenta RO 2/2018 a schválení objednávky – dokončení oprav 

 
 
 
A/ server (RO 1/2018) 
 
Jde o zařazení nového kapitálového výdaje – pořízení nového serveru na ÚMČ Brno-Bosonohy 
z důvodu zajištění požadavků MMB s využitím stávajícího serveru na ZŠ Bosonohy. 
A dále přesun výdajů neinvestičních – programové vybavení na výdaje investiční na pořízení 
softwaru, který bude instalován na server. 
 
Diskuze: V rámci diskuze byla probrána otázka Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), které nabývá účinnosti 25. května 2018. V Česku nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
Osobní údaj je jedním z typů informací v digitální podobě, tedy AKTIVEM, které musí být 
chráněno podle principů informační bezpečnosti, které znamenají zvýšené požadavky na HW a 
SW. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 8/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně výdajů v objemu + 80 000 Kč v § 6171-činnost 
místní správy, kapitálový výdaj v položce 6122-stroje, přístroje, zařízení a v objemu  
+ 80 000 Kč na straně financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech a přesun neinvestičních výdajů z § 6171-činnost 
místní správy na kapitálové výdaje v § 6171-činnost místní správy v objemu 40 000 Kč. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 8/VII/31 bylo schváleno 
 
 
 
B/ Volby (RO 2/2018) 
 
Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů 
a výdajů rozpočtu zvýší o 52 474 Kč. 
Jde o účelový transfer ze státního rozpočtu na krytí výdajů v souvislosti s konáním volby 
prezidenta České republiky. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 9/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu 52 474 Kč na straně příjmů v položce 4111 
přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a v objemu 52 474 Kč 
na straně výdajů v § 6118-volba prezidenta republiky. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 9/VII/31 bylo schváleno 
 
 
 
 
C/ Schválení objednávky  
 
Na základě provedených havarijních oprav koncem roku (vybourání podlah a odizolování) byly 
zjištěny všechny závady a zahájeno hledání řešení dokončení oprav s využitím vlastních 
pracovníků – pracovní čety v době zimního období. Specializované práce byly naceněny firmou, 
která prováděla zásah v havarijním stavu koncem roku. Zároveň byly provedeny opravy 
vodoinstalací, opravy elektrického vedení a topení. Mimo těchto dokončovacích prací bude 
třeba ještě dokalkulovat závěrečné práce – podlahová krytina, výmalba a stropní podhled 
v hlavní místnosti. Všechny tyto kalkulace budou předloženy na únorové ZMČ pod jedním 
rozpočtovým opatřením, které bude navazovat na schválený rozpočet a nekryté náklady 
v rozpočtu u daného paragrafu. 
Schválení objednávky je nutné v návaznosti na schválenou výši příkazce u MČ Brno Bosonohy, 
která činí částku 100 tis. Kč vč. DPH. 
 
V krátké diskuzi byla vyjasněna technická stránka věci. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 10/VII/31 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s objednávkou na dokončovací práce dle 
nabídky firmy EKOSAIN v hodnotě do 140 tis. Kč bez DPH a požaduje předložení RO na 
další jednání ZMČ pro úpravu rozpočtu o nezbytné náklady dokončení oprav po 
vyjasnění všech nákladů souvisejících se zprovozněním prostor bývalé pošty. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 10/VII/31 bylo schváleno 
 
 
 

Ad 6) Interpelace     
 
 

Žádné interpelace nebyly podány 
 
 
 

Ad 7)  Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 

Vzhledem k neúčasti občanů žádné dotazy a připomínky nebyly. 
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Na závěr jednání zastupitelstva podal tajemník na základě požadavky zastupitele Růžičky 
informace k předanému materiálu na jednání ZMČ – základní informace k GDPR. zastupitel 
Růžička vznesl dotaz, zda materiál má vazbu k nákupu serveru. 
Tajemník sdělil, že částečně k nákupu serveru také, ale hlavním účelem bylo seznámení 
zastupitelů s touto problematiku, která bude ovlivňovat chod úřadu. Zastupitelé byli seznámeni 
stručně s odchylkami od stávajícího zákona a s tím co zákon přinese. Názor zastupitele Růžičky, 
že je to problém k řešení na úřadu, a ne v zastupitelstva, je sice po věcné stránce správný, ale 
tajemník sdělil všem, že se jedná o prvotní seznámení, které přinese řadu problematických 
řešení, které nebudou nejlevnější.  Tyto dopady následně budou projednány v ZMČ a budou 
značně ovlivňovat rozpočet. Jedná se o prvotní seznámení se problematikou, která bude 
předmětem dalších výstupů k projednání v zastupitelstvu. 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 18:55 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 31. jednání ZMČ  

 
 
 
 
 
.................................................. 
           Miroslav Sojka 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach                                                                            Zdeňka Lančaričová 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 
Zapsal: Ing. Návrat 


