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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis 

 
z 34./VII. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, konaného dne 27.6.2018 v zasedacím 

sále ÚMČ Brno - Bosonohy 
 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 11 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, RNDr. Anastazios Jiaxis, Zdeňka 
Lančaričová, Ing. Jan Korbička,  
 
Nepřítomni:  
 
Omluveni:  
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:03 hod. 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 11 členů Zastupitelstva MČ Brno – Bosonohy (Miroslav Sojka, 
Ing. Daniela Kalná, Jiří Výplach, doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA, Miloslav Dočekal, Ing. 
Pavel Kilian, Martin Černý, Marcela Melounová, RNDr. Anastazios Jiaxis, Zdeňka Lančaričová, 
Ing. Jan Korbička). 
 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Změna katastrální hranice 
3) Stanovisko ke směně nebo prodeji pozemků – VOV (Vírský oblastní vodovod) 
4) Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Bosonohy za rok 2017 
5) Účetní závěrka MČ Brno-Bosonohy za rok 2017 
6) Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 
7) Dispozice s majetkem města – prodej 
8) Novela OZV, kterou se vydává Statut města Brna  
9) Výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací za rok 2017 
10) Příspěvek MČ Brno-Bosonohy pro SOU Bosonohy 
11) Rozpočtové opatření č. 17,18,19,20/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
12) Návrh mimosoudního vyrovnání – PROPERTY SERVICE VM s.r.o. 
13) Stanovisko k projektu veřejného prostranství – Bosonožské nám. 
14) Dary ve prospěch I-CVČ BOSA 
15) Návrh prodeje malotraktoru 
16) Různé  

A.  Parkoviště Troubská I – nesouhlasné stanovisko ÚZSVM 
B. Místní poplatky – změny 
C. Územní plán – informace 
D. Retenční nádrž na katastru Bosonohy – informace z jednání 
E. Požadavky městské části na investiční transfery od města pro rok 2019  

17) Interpelace 
18) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
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ad1) Technické náležitosti 

 

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 1/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/34 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
Jako zapisovatel se přihlásil zastupitel RNDr. Anastazios Jiaxis. Dále pak zastupitelé navrhli 
pana Jiřího Výplacha. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 2/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: RNDr. Anastaziose 
Jiaxise a Jiřího Výplacha.  
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení 2/VII/34 bylo schváleno.  
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. 
Připomínky nebyly žádné, zápis je považován za schválený. 
 
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu. 
 
Další návrh na doplnění programu: 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.  3/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se zařazením bodu Dispozice s majetkem 
města jako bod č. 7a. 
Pro: 10 
Proti: 1 (doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 3/VII/34 bylo schváleno. 
 
Další návrh na doplnění programu: 
 
Návrh usnesení RNDr. Anastaziiose Jiaxise: 
Usn.  4/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se zařazením bodu č. 16 – „Vyloučení 
tranzitní kamionové dopravy v Bosonohách“. 
Pro: 10 
Proti: 1 (doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/34 bylo schváleno. 
 
 
Další návrh na doplnění programu: 
 
Návrh usnesení RNDr. Anasziose Jiaxise: 
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Usn.  /VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se zařazením bodu č. 17 – „Změny počtu 
zastupitelů MČ pro další volební období“. 
Pro: 4 (Ing. Pavel Kilian, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička, Martin Černý) 
Proti: 7 
Zdržel se: 0 
Usnesení /VII/34 nebylo schváleno. 
 
 
Další návrh na doplnění programu na doplnění programu nebyl žádný. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.  5/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání 34/VII ZMČ. 
Pro: 6 
Proti: 5 (doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA, Ing. Pavel Kilian, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. 
Jan Korbička, Martin Černý) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/34 bylo schváleno. 
 
 
Schválený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Změna katastrální hranice 
3) Stanovisko ke směně nebo prodeji pozemků – VOV (Vírský oblastní vodovod) 
4) Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Bosonohy za rok 2017 
5) Účetní závěrka MČ Brno-Bosonohy za rok 2017 
6) Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 
7) Dispozice s majetkem města – prodej 

a) Dispozice s majetkem města - prodej 
8) Novela OZV, kterou se vydává Statut města Brna  
9) Výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací za rok 2017 
10) Příspěvek MČ Brno-Bosonohy pro SOU Bosonohy 
11) Rozpočtové opatření č. 17,18,19,20/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
12) Návrh mimosoudního vyrovnání – PROPERTY SERVICE VM s.r.o. 
13) Stanovisko k projektu veřejného prostranství – Bosonožské nám. 
14) Dary ve prospěch I-CVČ BOSA 
15) Návrh prodeje malotraktoru 
16) a) Vyloučení tranzitní kamionové dopravy v Bosonohách 

b) Zrušeno časově omezené povolení k provozování nadlimitního hluku pro silnici II/602 
jdoucí přes Bosonohy. 
c) Zrušení PZKO (programu na zlepšení kvality ovzduší) 

17) Různé  
A. Parkoviště Troubská I – nesouhlasné stanovisko ÚZSVM 
B. Místní poplatky – změny 
C. Územní plán – informace 
D. Retenční nádrž na katastru Bosonohy – informace z jednání 
E. Požadavky městské části na investiční transfery od města pro rok 2019  

18) Interpelace 
19) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad2) Změna katastrální hranice 
 
 
Na pozemku p.č. 2447/2 k.ú. Bosonohy se nachází stavba občanského vybavení č.p. 392 ve 
vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s. Zbylá část budovy je zapsána jako součást pozemku 
p.č. 2438/2 k.ú. Nový Lískovec na LV 1328 pro Teplárny Brno, a.s. 
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Na pozemcích p.č. 2447/3, 2447/4 k.ú. Bosonohy se nachází stavba místní komunikace III. třídy 
Svážná – úsek vymezený uzlovými body 43425 a 45170 - ve správě společnosti Brněnské 
komunikace, a.s. Tento úsek se v dalším svém průběhu nachází na pozemcích p.č. 2439/3, 
2439/4, 2441, 2552/23 k.ú. Nový Lískovec. 
Pozemky p.č. 2447/5, 2447/6, 2447/7 k.ú. Bosonohy představují zeleň při komunikaci Svážná 
ve správě MČ – Bosonohy. 
O změnu katastrální hranice z k.ú. Bosonohy na k.ú. Nový Lískovec a o změnu správní hranice 
z MČ Bosonohy na MČ Nový Lískovec žádá MO MMB z důvodu ucelení pozemků pod stavbou 
a pozemků pod místní komunikací III. třídy Svážná do jednoho katastrálního území a jednoho 
správního obvodu. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
RNDr. Anastazios Jiaxis – při jednání s MČ Nový Lískovec byla nějaká reciprocita? 
P. starosta – ne. 
Martin Černý – proč Teplárny Brno uvedené pozemky požadují? 
P. tajemník – jednání bylo vyvoláno ze strany Majetkového odboru MMB. Jedná se o narovnání 
majetků, jsou to pozemky pro Bosonohy bezvýznamné.  
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 6/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se změnou správní a katastrální hranice 
v souvislosti s navrhovanou změnou pozemků  
1) pozemku p.č. 2447/2 k.ú. Bosonohy, 
2) pozemků p.č. 2447/3, 2447/4, 2447/5, 2447/6, 2447/7 k.ú. Bosonohy a jejich převodu pod 
k.ú. Nový Lískovec. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1(Ing. Jan Korbička) 
Usnesení 6/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad3) Stanovisko ke směně nebo prodeji pozemků – VOV (Vírský oblastní   
vodovod) 

 
 

Byla snaha směnit za pozemky, které nejsou v dopisu VOV uvedeny – část komunikace v oblasti 
Křivánek. S tím VOV zatím nesouhlasí, pozemky jsou zatíženy investicí – asfaltovým povrchem, 
cena cca 1 – 1,5 mil. Kč, kterou by vyžadovali uhradit. 
Z tohoto důvodu byly vybrány pozemky z nabízené směny kolem komunikace Pražská o stejné 
velikosti jako pozemky města k provedení směny. 

 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. Někteří zastupitele vznesli dotazy na doplňující informace. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.   7/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví města 
Brna -  p.č. 3177/21, 3177/110, 3177/111 a 3177/112 vše v k.ú. Bosonohy o celkové ploše 
256 m2 a souhlasí se směnou těchto pozemků za pozemky ve vlastnictví Vírského 
oblastního vodovodu – p.č. 2374/6, 2374/9 a 2456/4 vše v k.ú Bosonohy o celkové ploše 
274 m2. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 7/VII/34 bylo schváleno. 
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ad4) Závěrečný účet Městské části Brno-Bosonohy za rok 2017 
 
 
V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních samosprávných celků, v platném znění je předložen Zastupitelstvu městské části 
Brno-Bosonohy závěrečný účet městské části za rok 2017. V závěrečném účtu jsou obsaženy 
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o 
tvorbě a použití fondů, hospodaření vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství), 
finanční vypořádání 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.  
Při přezkoumání nebyly zjištěny skutečnosti, jež by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané 
hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání. 
Návrh závěrečného účtu je v užším rozsahu v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, zveřejněn na úřední desce ÚMČ 15 dnů před jeho projednáním 
v zastupitelstvu, tj. od 11.6. do 28.6.2018, v úplném znění na internetových stránkách 
www.bosonohy.cz v části Městská část s názvem souboru Závěrečný účet ve stejném časovém 
období. 
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. 
Závěrečný účet je schvalován bez výhrad, a to na základě výroku zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2017. 
Schválený závěrečný účet bude zveřejněn v souladu s § 17, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, do 30 dnů ode dne schválení na webových stránkách a na úřední desce 
oznámí, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. Tento dokument bude zveřejněn do doby schválení nového závěrečného účtu.   
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 8/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním 
Městské části Brno-Bosonohy za rok 2017 a to bez výhrad. 
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2017  
se stavem celkových příjmů                                                    35 114 497,42 Kč  
se stavem celkových výdajů                                                    32 248 782,19 Kč 
se stavem zdrojů finančního vypořádání                                     460 580,00 Kč 
se stavem potřeb finančního vypořádání                                       30 000,00 Kč 
s účetním stavem účelových fondů po finančním vypořádání 
Fond rozvoje a rezerv                                                                  1 507 426,38 Kč 
 Sociální fond                                                                                     54 490,55 Kč  
S výsledkem hospodaření rozpočtové činnosti-ziskem           9 418 155,03 Kč 
s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti-ziskem               356 897,36 Kč  
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 8/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad5) Účetní závěrka Městské části Brno-Bosonohy za rok 2017 
 
 
 ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka Městské části Brno-Bosonohy za rok 2017 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. dle protokolu. 
Součástí účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách 
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. 

http://www.bosonohy.cz/
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Na základě příkazu starosty k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 
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 12.12.2017-22.1.2018 řádná fyzická a dokladová 
inventarizace. O výsledku je vyhotovena inventarizační zpráva, která je přílohou účetní závěrky. 
V účetní závěrce nebyly shledány závady, které by bránily jejímu schválení. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 9/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje účetní závěrku Městské části-Brno-
Bosonohy za rok 2017. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 9/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

ad6) Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ 
Bosonožské nám. 44 

 
 
ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Bosonožské nám. 44 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. V obcích, kde starosta vykonává 
pravomoc rady obce je zastupitelstvu vyhrazeno též schvalování účetní závěrky obcí zřízené 
příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni. (§ 99, odst. 2, písm. g) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění.  
Součástí účetní závěrky je čerpání dotace od zřizovatele, čerpání dotace ze státního rozpočtu, 
přehled hospodářské činnosti, výkazy – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
Dále je předložena inventarizační zpráva v souladu s příkazem starosty k provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 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. 
V účetní závěrce nebyly shledány závady, které by bránily jejímu schválení zřizovatelem. 
 
P. starosta předal slovo panu řediteli, který v krátkosti popsal způsob a výsledky hospodaření 
ZŠ. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 10/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 za rok 2017. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 10/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad7) Dispozice s majetkem města – prodej 
 
 
Uvedený pozemek je v současné době pronajat zemřelé matce žadatele. Pozemek je zastavěn 
garáží. OÚPR MMB vydal kladné stanovisko k prodeji. Žadatel podal žádost o prodej nebo 
pronájem. Je vlastníkem přilehlé nemovitosti. 
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Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 11/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1492 k.ú. Bosonohy o 
velikosti 28 m 2 dle návrhu na dispozici s majetkem města MMB/0138017/2018. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 11/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

7. a) Dispozice s majetkem města – prodej 
 
 
Uvedený pozemek není v současné době pronajat. Pozemek, který je předmětem 

dispozice chce zájemce zpevnit na své náklady (zpevnění svahu skály) z důvodu nové přístavby 
na svém stávajícím pozemku. OÚPR nemá námitky k prodeji pozemku p.č. 63 k.ú. Bosonohy. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 12/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p.č. 63 k.ú. Bosonohy o 
velikosti 47 m 2 dle návrhu na dispozici s majetkem města MMB/0115818/2018. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 12/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad8) Novela OZV, kterou se vydává Statut města Brna 
 
 
Veškeré změny jsou obsaženy jak v přiložené důvodové zprávě, tak v porovnání textů. Jedná se převážně 
o úpravy navázané na změny v legislativě a dále pak na požadavky projednávané na Sněmu starostů. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 13/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY pro rok 
2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení 13/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad9) Výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců 
neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2017 

 
 
V květnu 2018 byla provedena následná veřejnosprávní kontrola u příjemců neinvestičních 
dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2017. 
V roce 2017 byly poskytnuty neinvestiční dotace na základě veřejnoprávních smluv 9 
subjektům: 
Svornost Bosonohy 
Fotbalový klub SK Bosonohy 
Tenisový klub Brno-Bosonohy 
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Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy 
Rodinná pohoda Vyškov 
Unie ROSKA, reg. org. ROSKA Brno-město 
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno-Bosonohy 
 
Z výše uvedených subjektů byly při kontrole shledány závažné nedostatky shledány u těchto 
subjektů: 
 
Rodinná pohoda – není předloženo vyúčtování.  
Od roku 2018 je dotace na trénování paměti seniorů řešena formou fakturace, aby bylo předejito 
administrativní zátěži, kterou pro spolek znamená každoroční podání žádostí a vyúčtování 
přidělené dotace. 
S ohledem na to, že poskytnutá částka je malého rozsahu ( 5 000 Kč) a dle smlouvy je pozdní 
podání vyúčtování zohledněno nižší sankcí za porušení rozpočtové kázně, která nenaplňuje 
limit pro odvod za porušení rozpočtové kázně ( dle § 22, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění se odvod za porušení rozpočtové kázně neuloží, pokud jeho celková výše 
nepřesáhne 1 000 Kč). 
Dle odst,. 6, § 22 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění byla příjemci dotace zaslána výzva 
k provedení nápravných opatření a stanoven náhradní termín pro doložení vyúčtování do 
15.6.2018. 
Spolek na základě výzvy předložil dne 15.6.2018 požadované vyúčtování, na kterém nebyly 
shledány další nedostatky. 
 
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách – není předloženo vyúčtování.  
S ohledem na to, že poskytnutá částka je malého rozsahu ( 5 000 Kč) a dle smlouvy je pozdní 
podání vyúčtování zohledněno nižší sankcí za porušení rozpočtové kázně, která nenaplňuje 
limit pro odvod za porušení rozpočtové kázně ( dle § 22, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění se odvod za porušení rozpočtové kázně neuloží, pokud jeho celková výše 
nepřesáhne 1 000 Kč). 
Dle odst,. 6, § 22 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění byla příjemci dotace zaslána výzva 
k provedení nápravných opatření a stanoven náhradní termín pro doložení vyúčtování do 
15.6.2018. 
Spolek na základě výzvy předložil dne 4.6.2018 požadované vyúčtování, na kterém nebyly 
shledány další nedostatky. 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno-Bosonohy – vyúčtování bylo 
předloženo o 4 dny později oproti termínu stanovenému pro vyúčtování.  
S ohledem na to, že poskytnutá částka je malého rozsahu ( 5 000 Kč) a dle smlouvy je pozdní 
podání vyúčtování zohledněno nižší sankcí za porušení rozpočtové kázně, která nenaplňuje 
limit pro odvod za porušení rozpočtové kázně ( dle § 22, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, se odvod za porušení rozpočtové kázně neuloží, pokud jeho celková výše 
nepřesáhne 1 000 Kč). 
 
U subjektu Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy bylo vyúčtování doloženo pouze na 
částku 30 322,76 Kč, spolek bude vyzván k vrácení nevyčerpané částky 49 677,24 Kč na účet 
městské části.   
U ostatních příjemců neinvestičních dotací nebyly při následné veřejnosprávní kontrole 
shledány závady, vyúčtování je v souladu s právními předpisy i s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí neinvestiční dotace. 
 
Diskuse k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
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Usn. 14/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky následné veřejnosprávní 
kontroly u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2017 bez 
přijetí dalších opatření.   
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 14/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad10) a)  Příspěvek pro Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy 
 
 
Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, 
požádala dne 16.5.2018 Městskou část Brno-Bosonohy o finanční příspěvek na vydání školního 
almanachu u příležitosti 60. výročí založení školy.  
Vzhledem k vysokým finančním nákladům na jeho zpracování a tisk oslovují ostatní partnery 
školy, a plánují vydání v minimálním počtu 2 000 kusů. 
Poskytování finančních darů do výše 20 000 Kč náleží do pravomoci rady, ale protože jeho 
schválení má návaznost na rozpočet a jeho rozpočtové opatření, které schvaluje ZMČ, je proto 
i poskytnutí finančního daru předloženo ke schválení ZMČ. 
Pokud bude poskytnutí finančního daru schváleno, je třeba schválit i rozpočtové opatření č. 
20/2018. 
 
Diskuze: 
Ing. Pavel Kilian – při schvalování příspěvku Domu Svaté Markéty jsme vyjádřili, že bychom 
suplovali stát, nebudeme teď suplovat kraj? 
P. starosta – škola je součástí městské části. Poskytuje nám prostory na kulturní akce zdarma. 
Martin Černý – kolik předpokládají, že asi bude celkový náklad? 
P. starosta – předpokládaná cena milion korun. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 15/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí finančního daru Střední škole 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizaci, IČ: 00173843, se sídlem 
Pražská 636/38b, Brno-Bosonohy ve výši 20 000 Kč na vydání školního almanachu.  
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 15/VII/34 bylo schváleno 
 
 

10.b) Rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 
2018 

 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 16/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +20 000 Kč na straně příjmů v § 2169-
ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách a v objemu +20 000 Kč na 
straně výdajů v § 3122-střední odborné školy. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 16/VII/34 bylo schváleno 
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ad11)  a) Rozpočtové opatření č. 17/2018 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 navýšení příjmů za poskytnutí reklamy při kulturních akcích MČ. Do schváleného 
rozpočtu byla plánována částka za poskytnutí reklamy nižší, než byl skutečný příjem. 
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. Zastupitel RNDr. Anastazios Jiaxis vznesl doplňující dotazy na 
podrobnější informace. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 17/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +10 000 Kč na straně příjmů v § 3399-
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a v objemu +10 000 Kč na 
straně výdajů v § 3399-ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 
Pro: 10 
Proti: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 17/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

11 b) Rozpočtové opatření č. 18/2018 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 narovnání skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce, kterou si MČ 
platí sama do svého rozpočtu. V příjmech je plánována DPPO nižší, než je třeba upravit ve 
výdajích, proto byly ještě do příjmové části rozpočtu zapojeny příjmy z pokut za porušení 
stavebního zákona. 
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. Z řad zastupitelstva byl pouze dotaz na doplňující vysvětlení 
materiálu. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 18/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +153 000 Kč na straně příjmů 
v položce 1122-daň z příjmů právnických osob za obce a v objemu + 26 000 Kč v § 2169-
ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách a v objemu + 179 000 Kč na 
straně výdajů v § 6399-ostatní finanční operace. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 18/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

11. c) Rozpočtové opatření č. 19/2018 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.  
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Jedná se o převod prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu, což se projeví 
v příjmové části rozpočtu a snížením financování. 
V letošním roce budou z rozpočtu vráceny finanční prostředky poskytnuté z Fondu 
kofinancování evropských projektů MMB, z kterých byla financována investiční akce „Zateplení 
bytového domu Konopiska“. K tomuto budou využity prostředky vedlejší hospodářské činnosti, 
které budou převedeny do rozpočtu. 
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů rozpočtu a sníží se objem financování.  
  
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 19/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +2 159 000 Kč na straně příjmů v § 
6330-převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a v objemu 2 159 000 Kč 
snížení financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 19/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

11. d) Rozpočtové opatření č. 20/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 
2018 

 
 

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.a)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
Jedná se o přesun prostředků plánovaných na opravy prostor přízemí budovy ÚMČ Brno-
Bosonohy. Na tyto opravy byla ze strany MMB poskytnuta účelová dotace a uspořené 
prostředky městské části mohou být přesunuty na investiční projekt obnovy infrastruktury ZŠ a 
zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi, kde je plánovaná 
spoluúčast městské části 250 000 Kč. Na základě usnesení ZMČ č. usn.13/VII/32 souhlasilo 
ZMČ se spolufinancováním městské části Brno-Bosonohy na tomto projektu maximálně do výše 
částky 250 000 Kč, která bude předmětem rozpočtového opatření při získání transferu na 
projekt z MMB.  
Na tento projekt byl poskytnut transfer Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve výši 
2 000 000 Kč s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bosonohy ve výši 250 000 Kč. 
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění. 

 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 20/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018 v rozpočtu 
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +250 000 Kč na straně výdajů v § 
3119-ostatní záležitosti základního vzdělávání a v objemu -250 000 Kč na straně výdajů v 
§ 6171-činnost místní správy. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 20/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

ad12) Návrh mimosoudního vyrovnání – Property service VM s.r.o. 
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Od počátku roku 2015 je veden spor na uzavření NS na pozemky p.č 1071/14, výměra 1436 m2 
a p.č. 1071/15, výměra 1507 m2. Smlouva s původním nájemcem Transgas byla pro MČ Brno-
Bosonohy výhodná, ale od začátku jednání byla zcela odmítnuta novým soukromým investorem. 
Tento požadoval vyloučit neužívané plochy zeleně, zajištění přístupové cesty a snížení ceny 
nájemného. V průběhu proběhla řada jednání za přítomnosti právníků. Nájemce požádal MMB 
o prodej těchto pozemků, z úrovně MČ nebyl prodej schválen vzhledem ke sporům s uzavřením 
NS. Jednání pokračovala v roce 2016 a 2017 za přítomnosti právníků obou stran. Počátkem 
tohoto roku z důvodu nebezpečí z prodlení byla vystavena faktura za neoprávněné užívání 
pozemku do konce roku 2017 a následně podána žaloba na soud.  V tomto období došlo 
k výměně právníků budoucího nájemce a v dubnu t.r. byl ze strany nájemce podán návrh na 
mimosoudní vyrovnání za podmínek schválení prodeje pozemků. Tento návrh byl projednán 
s MO MMB a právním odd. MO MMB. Vzhledem k posledním desetiletým soudním sporům 
v oblasti Práčat, kdy některé dále pokračují, a dále problematičnosti těchto pozemků (vjezd do 
areálu – nezbytná cesta, vnitřní komunikace, jiný vlastník asfaltového povrchu, údržba apod.) 
doporučuje MMB prodej těchto pozemků. 
Na základě tohoto bylo s právními zástupci navrženo usnesení k dořešení tohoto sporu 
s přínosem prostředků za dobu užívání do doby prodeje.    
Vzhledem k dlouhodobému jednání, které stálo značné úsilí pro lepší přehled přikládáme 
v příloze žalobu, která je prozatím aktivní na soudu. 
 
Diskuze – napříč zastupitelstvem byly vzneseny doplňující dotazy ohledně ceny nájemného a 
podmínek prodeje. 
P. tajemník objasnil předložený návrh mimosoudního vyrovnání. Jelikož lhůty a úspěšnost 
soudních sporů nejsou vždy ve prospěch MČ (uvedl případy z minulosti), právníci obou stran 
dospěli k tomuto mimosoudnímu vyrovnání, které je výhodnější. 
Ing. Jan Korbička – když to nevyužívají, proč nesloučit ty pozemky k případné směně? 
P. tajemník – nevyužívané pozemky sousedí s pozemky, které jsou obhospodařovány místními 
zemědělci. Jedná se o bezvýznamné pozemky. 
Ing. Pavel Kilian – částka je vypočítaná z čeho? 
P. tajemník – cena je vypočítaná z užívané výměry a ceny za pronájem, která byla 
odsouhlasená na zasedání zastupitelstva v loňském roce. 
V minulosti byl prodej zamítnut a tím nyní máme páku na toto mimosoudní vyrovnání. 
Kdybychom prodej odsouhlasili, tento nájem už bychom pravděpodobně nevymohli. 
Ing. Jan Korbička – je možné udělat předběžné opatření a jiné záležitosti a je to možná 
jednodušší, než se domníváme. 
P. tajemník – tento návrh je výsledkem dlouhodobého jednání právníků obou dvou stran. 
Majetkový odbor MMB také doporučuje prodej těchto pozemků. Nelze to oplotit, není možné to 
užívat.  
Ing. Pavel Kilian – znamená to, že nám zaplatí celé nájemné? 
P. tajemník – to je ve vazbě (zaplacení pronájmu – prodej). 
Martin Černý – přijde mi to takové, no, za to že nám zaplatí nájem, my jim odsouhlasíme prodej. 
Ing. Pavel Kilian – úroky nezaplatí? 
P. tajemník – uhradí uvedenou částku, což je do konce roku 2017, potom bude uzavřena 
smlouva na období od začátku roku 2018. 
Ing. Pavel Kilian – to chápu, ale soudní poplatky nebo úroky nezaplatí, proč to po nich 
nechceme? Trval bych na zaplacení úroků. 
P. tajemník – tento způsob vyrovnání je navržen právníky. Soudní poplatky nám budou vráceny. 
Ty úroky nejsou tak vysoké, v žalobě jsou vypočítané vyšší, protože jsou až do poloviny měsíce 
února letošního roku. Jedná se o nižší částku. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 21/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy revokuje usnesení č. 4/VII/15 ze dne 10.02.2016 a 
revokované usnesení k prodeji pozemků nahrazuje novým usnesením: 
ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města Brna č. 
MO/325868/2015 ve prospěch zájemce PROPERTY SERVICE VM s.r.o., prodej pozemků 
p.č 1071/14, výměra 1436 m2 a p.č. 1071/15, výměra 1507m2, za následujících podmínek: 
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1)           Bude provedena úhrada částky za neoprávněné užívání pozemku ve smyslu 
žaloby podané na MS Brno za období od 18.3.2015 do 31.12.17 výši 284.050,- Kč s tím, že 
ihned po úhradě bude stažena žaloba a náklady řízení nebudou nárokovány 
2)           Do konce července 2018 bude uzavřena NS na dobu neurčitou, vázanou na 
změnu vlastnictví, s měsíční úhradou za nájem pozemků ve výši 8.479 Kč/měsíc, s 
možností uplatnění meziroční inflace při zápisu do KN po 1.1.2019, a zároveň bude 
uhrazena částka do konce července 2018 za užívání pozemků od 1.1.2018 do doby 
uzavření NS ve výši nájmu, tj.  8.479 Kč/měsíc. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička). 
Usnesení 21/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

ad13) Stanovisko ke studii veřejného prostranství – Bosonožské 
nám. 

 
 
Na 33 jednání ZMČ Brno-Bosonohy byla prezentována studie VP Bosonožského nám. Všichni 
zastupitelé obdrželi tuto studii v el. podobě a grafický návrh byl prezentován ve zpravodaji. 
Bylo dohodnuté, že případné připomínky ze strany zastupitelů budou zaslány na další jednání 
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že žádné další připomínky nebyly podány, je navržené 
usnesení korespondující s průběhem diskuze na 33 jednání ZMČ. 

 
Diskuze: 
Martin Černý – je třeba jasně říct rozdíl mezi studií a projektovou dokumentací, jaké budou 
následovat fáze, v jaké fázi jsme, co to znamená a tak dál. 
P. starosta – město Brno nechalo vypracovat studii Bosonožského náměstí, která se zabývá 
pouze návrhem řešení daného území. Nejedná se o projekt, který by byl podkladem ke 
stavebnímu řízení nebo k územnímu řízení. Projektanti po dopracování připomínek předloží 
studii zadavateli, což je MMB a OÚPR bude s materiálem dál pracovat – příprava budoucí 
investice na Investiční odbor – projektová dokumentace – územní řízení a v těchto fázích 
budeme dále moci navrhovat nějaké připomínky. Na Investičním odboru MMB to může být 
projednáváno za rok, ale také za pět let.  

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 22/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s navrženou studií projektu VP Bosonožské 
náměstí prezentované na 33/VII jednání ZMČ paní Ing. arch. Barborou Jenčkovu s tím, že 
požaduje zachovat: 
1. parkování na Bosonožském náměstí mezi domy č.or. 27 a 29 (u pekárny). 
2. současné parkování nad ÚMČ Bosonožké nám. mezi domy č. or. 11 a 13. 
Pro: 9 
Proti: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Zdržel se: 1 (Ing. Jan Korbička) 
Usnesení 22/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

ad14) Dary ve prospěch I-CVČ BOSA  
 
 
V průběhu let 2013 – 2018 obdržela BOSA (volnočasové centrum) řadu darů (drobné vybavení 
apod. na co neměla MČ peníze) a nebo výpůjčky nájemců (cvičitelů – pomůcky na cvičení).  
Vznikl tím určitý problém, že je Bosa plná věcí a v rámci inventarizace to dělá problém. 
Provedení inventarizace, soupisu věcí darů a výpůjček, po provedených kontrolách byl stanoven 
jako potřeba pro další chod, i s ohledem na to, jak se všechny kontroly, osobní údaje a jejich 
ochrana atd…. zpřísňují.  
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Z tohoto důvodu byly veškeré dary vyčleněny a samostatně evidovány, stejně tak výpůjčky. Je 
to další krok ke zlepšení evidence majetku, zabezpečení jeho ochrany a také z pohledu BOZP 
(revize, kontrola el. zařízení apod.) 
Z tohoto důvodu bylo nám doporučené aktivovat majetek – dary a vést jeho podružnou evidenci 
a dále vzhledem k uložení výpůjček v prostorách BOSA zavést i evidenci těchto výpůjček. Další 
případné dary bude třeba přijímat darovací smlouvou nebo uzavírat smlouvu o výpůjčce. 
Vzhledem k předpokládaným cenám (výše darů) se jedná o pravomoc rady (starosty) s tím, že 
pod tuto evidenci by měly spadat dary a výpůjčky v hodnotě nad 1 tis, Kč. 

 
Diskuze: 
RNDr. Anastazios Jiaxis – proč to schvalujeme samostatně, proč to není součástí závěrečného 
účtu? 
P. tajemník – to nemá souvislost s naším hospodařením. OKO nám doporučilo oddělit majetek 
co je náš, co je výpůjčka, co je dar. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 23/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje soupis darů ve prospěch I-CVČ Bosa dle 
evidence v orientační hodnotě 44 tis. Kč a bere na vědomí soupis výpůjček potřebných 
pro provoz centra v orientační hodnotě 37 tis. Kč, seznam darů a výpůjček tvoří přílohu 
usnesení. 
a ukládá vést oddělenou evidenci darů a výpůjček odděleně od majetku v evidenci obce 
a nadále dary a výpůjčky v hodnotě nad 1 tis. Kč zavádět do této evidence na základě 
smlouvy o darování anebo smlouvy o výpůjčce. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 23/VII/34 bylo schváleno. 

 
 

ad15) Návrh prodeje malotraktoru  
 
 

Na základě návrhu inventarizační a likvidační komise bylo schváleno vyřazení malotraktoru 
s příslušenstvím v pořizovací ceně 803 250 Kč. Traktor byl pořízen v prosinci roku 2009 a nyní 
je již zcela odepsán. Přesto byl nadále využíván. V lednu 2018 byl zakoupen nový malotraktor 
a původní traktor je z důvodu vyšší pořizovací ceny navržen na vyřazení prodejem. 
Kvalifikovaný posudek je v současné době zpracováván a bude předložen ZMČ na stůl. 
Inventarizační a likvidační komise souhlasí s prodejní cenou, která bude uvedena v 
kvalifikovaném odhadu. 
Na základě směrnice pro vedení účetnictví pro MČ Brno-Bosonohy rozhoduje o vyřazení 
dlouhodobého hmotného majetku v ocenění jedné položky nad 40 000 Kč zastupitelstvo 
městské části. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 24/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje vyřazení malotraktoru s příslušenstvím 
prodejem za prodejní cenu dle odborného posudku 42.000 Kč bez DPH. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 24/VII/34 bylo schváleno. 
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ad16)  a) Vyloučení tranzitní kamionové dopravy v Bosonohách 
 

Níže uvedený materiál byl předložen na jednání ZMČ na stůl a byl předložen zastupitelem RNDr. 
Anastaziosem Jiaxisem v tomto znění:  
Občanské sdružení začalo řešit neúnosnou dopravu na zdejší silnici II/602. Po střetnutí s 
ředitelem policie ČR (Senát ČR při projednávání petice k urychlení výstavby R43) nám slíbil 
podporu k prosazení zákazu tranzitní dopravy po silnici II/602. Následné jednání na dopravním 
oddělení magistrátu města Brna, bylo schváleno vyloučení dopravy na této komunikaci. Dle 
informací viz. scan, se připravuje projektová dokumentace a vyloučení tranzitních kamionů by 
mohlo začít platit od 1.8.2018. Protože podmět a jednání vyšlo od Občanského spolku, musí 
toto vyloučení schválit zastupitelstvo a pověřit starostu vyřízením.  
Diskuze: 
Ing. Libor Dolák – stav silnice všichni známe, většina občanů si na to stěžuje. Řešil jsem tuto 
problematiku na Ministerstvu dopravy, tam jsem potkal prezidenta Police ČR a ptal jsem se ho, 
jak je to tady s dopravou na 602. Řekl mi, že jsme jediný úsek kde město nepodalo žádost o 
zrušení kamionové dopravy. Zeptal jsem se, co bychom proto mohli udělat. Řekl, že stačí podat 
žádost. Podal jsem žádost na dopravní inspektorát, tam mi řekli, vyřídíme to, když bude SÚS 
souhlasit se značením, může být od 1.8.2018 vyloučená kamionová doprava v Bosonohách 
potažmo Brno až Rosice. Jde to s jedním předpokladem, že městská část s tím bude souhlasit. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – snažil jsem se to formulovat tak, aby z toho našeho rozhodnutí bylo 
zřejmé, že s tím souhlasíme, a že radnice udělá patřičné kroky, které s tím souvisí. 
P. starosta – v přiloženém dopise od SÚS se píše „pokud nám bude předložena projektová 
dokumentace týkající se vyloučení tranzitní dopravy nad 12t…….“. Což má souvislosti a kdo 
projektovou dokumentaci vyhotoví? 
Ing. Libor Dolák – dokumentaci bude vypracovávat Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje. 
P. starosta – z dopisu nevyplývá, že by SÚS vypracovala dokumentaci. 
Ing. Libor Dolák – dopravní inspektorát města Brna to žádá po vlastníku komunikace. Vlastník 
komunikace musí zabezpečit značení na této komunikaci, aby to bylo v souladu se zákonem. 
Projektová dokumentace se v současné době vypracovává. 
P. starosta -  z dopisu chápu, pokud jim bude předložena projektová dokumentace, ne že jí 
budou vypracovávat. 
Ing. Jan Korbička – důležité je schválit, jestli tady kamionová doprava bude nebo nebude. 
Ostatní záležitosti budou následovat. 
Martin Černý – je to správný dotaz, co všechno k tomu patří, v materiálech to také nevidím, ale 
na druhou stranu, pokud souhlasíme s vyloučením, pojďme to odhlasovat a následně pak 
zjistíme podrobnější informace. 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – je důležité, kdo zaplatí vypracování projektové 
dokumentace. 
Martin Černý – pokud to bude třeba, tak i my. 
Miloslav Dočekal – ano pokud s tím souhlasíme, pak už by asi mělo být jedno, že to jako MČ 
necháme vypracovat. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – bylo by dobře abychom my oslovili dopravní inspektorát města Brna, 
aby se tímto problémem zabýval, a aby nám připravil nějakou studii. 
  
Návrh usnesení RNDr. Anastaziose Jiaxise:  
Usn. 25/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se záměrem vyloučení tranzitní kamionové 
dopravy s úseku silnice II/602 přes intravilán MČ Brno-Bosonohy a pověřuje starostu 
k dalšímu jednání o vyloučení této tranzitní kamionové dopravy z MČ Brno-Bosonohy. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 25/VII/34 bylo schváleno. 
 
 

16 b) zrušeno časově omezené povolení k provozování nadlimitního hluku pro 
silnici II/602 jdoucí přes Bosonohy 
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Níže uvedený materiál byl předložen na jednání ZMČ na stůl a byl předložen zastupitelem RNDr. 
Anastaziosem Jiaxisem v tomto znění: 
V pátek 22.6.2018 v 10:00 byla zrušeno Časově omezené povolení k provozování nadlimitního 
hluku pro silnici II/602 jdoucí přes Bosonohy, které mělo platit až do roku 2020. Dle zákona 
258/2000Sb nesplňuje-li tato silnice hlukové parametry může být provozována pouze tehdy, 
bylo-li vydáno zákonné povolení o možném překračování hlukové zátěže od orgánu ochrany 
zdraví. Tato povolení však bylo správci komunikace odebráno soudním rozhodnutím. Tím 
pádem by v současné době měl správce komunikace provozovat silnici tak, aby hluk 
prokazatelně nepřekračoval hygienické limity. dle zrušeného povolení bylo u této silnice 
povoleno překračovat hlukové limity přes 18 dB přes noc a 15 dB přes den (formálně však pouze 
přes 8dB před noc a 5 dB přes den, z důvodu použití SHZ). I když došlo k nějakému snížení, je 
hluk prokazatelně na této komunikaci stále překračován. K vymožení zákonného stavu je nutno 
vyžádat součinnost s policií ČR, případně s městskou policií, tak aby by hluk minimálně v 
nočních hodinách dodržen. Asistence policie by měla být do té doby, dokud, nebudou přijata 
opatření k prokazatelnému snížení hlukové zátěže - provizorní dopravní znační k odklonění 
dopravy z této silnice, odstranění kamionové dopravy, případně do té doby až KHS vydá správci 
komunikace nové povolení.....(cca 4 měsíce).  
Dle aktualizace zákona 272/2011Sb z 30,7.2016, SHZ nesmí být recyklovatelná, tj. po přestavbě 
silnice a vykonání protihlukových opatření nesmí být použit zvýšený limit použit viz. publikace 
SHZ na veb, str 17.  
 
Diskuze: 
RNDr. Anastazios Jiaxis – v tomto bodě jde o využití toho, že došlo ke zrušení časově 
omezeného povolení k provozování nadlimitního hluku přes Bosonohy. Jde o to, provést nějaké 
kroky.  
Ing. Libor Dolák – správce komunikace je povinen provozovat komunikaci v souladu se 
zákonem. Je třeba oslovit Policii ČR popřípadě Policii města Brna, aby učinily kroky k zajištění 
zákonného stavu provozování komunikace v Bosonohách. 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – jakým způsobem oni to provedou, se nemusí líbit 
nikomu z nás, i když to bude v souladu se zákonem. 
P. starosta – co se týká současné opravy dálnice. Odeslali jsme připomínku na Ministerstvo 
dopravy, aby kamionová doprava zůstala na dálnici. Bylo nám sděleno, že trasa přes Bosonohy 
není objížďkou, že si tu možnost řidiči sami našli. A po čas opravy dálnice je to třeba strpět, 
protože pak bude opravený úsek sloužit všem. 
Martin Černý – tento bod je poměrně nejasný. O oficiálním dopise policii nejsem přesvědčen. 
Ing. Libor Dolák – důležité je požadovat zajištění dodržování zákonného stavu provozu na 
komunikaci. Stačí požádat městkou policii případně policii státní, aby zajistily dodržování 
klasických hygienických podmínek, protože správce komunikace nemá tu danou výjimku. Máme 
možnost požádat policii, aby jednala ihned. 
Martin Černý – jedná se o složité téma, je třeba se ještě informovat, co to může prakticky 
znamenat a pak se rozhodneme co dál. 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – z toho neplyne, že se vyloučí kamionová doprava, 
z toho plyne, že hluk z Pražské dostane do limitu a my nevíme, jestli to bude vyloučením 
kamionové dopravy, může tam být zákaz vjezdu pro všechny. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – můžeme tedy požádat vedení, aby oslovilo policii, ať nám k tomu dá 
nějaké vyjádření. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 
 

16 c) Zrušení PZKO (programu na zlepšení kvality ovzduší) 
 

Níže uvedený materiál byl předložen na jednání ZMČ na stůl a byl předložen zastupitelem RNDr. 
Anastaziosem Jiaxisem v tomto znění: 
Dle zákona mělo ministerstvo životního prostředí spolu s Krajem vypracovat plán v místech, kde 
je prokazatelně znečištěné ovzduší tak aby bylo v co nejkratším možném termínu dosáhnout 
poklesu znečišťujících prvků od hygienický limit.  Tento plán měl být připomínkován občany, 
obcemi a krajem...... A udával, že například výstavbou R43, dokončením brněnského okruhu či 
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dokončením dálničních komunikací v jihomoravském kraji dosáhne zlepšení ovzduší a pokles 
jejich limitů pod hygienickou mez do konce roku 2020. Nicméně i když garantoval, že pokles 
těchto znečisťujících látek poklesne nejpozději do konce roku 2020. Rozsudek dal za pravdu a 
navrhovaný program pro zlepšení kvality ovzduší zrušil, viz. příloha. Jedním z důvodu bylo to, 
že i když výstavba v intravilánu obce Bosonohy odstraní znečištění ovzduší v centru obce, 
ovzduší se nezlepší pro celou obec, neb stejná doprava nebo i vyšší bude jezdit po intravilánu 
obce. Snížení by mohlo jen docílit zavedení nízkoemisních zón v obci. Nicméně stavba nové 
silnice R43 by znamenala nutnost omezit dopravu na stávajících komunikací....tedy i po 
obchvatu ..... což je nemyslitelné..... 

Tento rozsudek bude použit pro přípravu s výstavbou R43 v lokalitě Bosonoh. 

Návrh usnesení RNDr. Anastaziose Jiaxise:  
Usn. 26/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí informaci o zrušení programu na 
zlepšení kvality ovzduší a pověřuje starostu k použití informace k dalšímu jednání 
s orgány města. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 26/VII/34 bylo schváleno. 
 
 
P. tajemník – bod je schválen, ale chtěl bych podat informaci ohledně dopadu problematiky 
hlukové zátěže v návaznosti na soudem zrušené výjimky. V rámci CVČ BOSA, kde máme 
snahu zajistit maximální provoz, máme problém, protože nám krajská hygiena nechce udělit 
hlukovou výjimku pro plánovaný projekt, což by byl ekonomický přínos pro městskou část. 
 
P. Markéta Blaháková Langerová – chtěla bych trochu představit projekt. Jeden projekt máme. 
Jde o hlídání dětí prvního stupně, na dva roky, úspěšný. Byl nám nabídnut druhý projekt. 
Možnost hlídání dětí předškolního věku, také na dva roky. Jedná se o podporu zaměstnanosti 
rodičů. Jsme na úrovni státní školky. Pokryli bychom převis ve školce. Je nám líto, že na základě 
nějakých sporů nemůžeme projekt spustit.  
 
 

ad17) Různé 
 
17.1. Parkoviště Troubská I – nesouhlasné stanovisko ÚZSVM 
 
Na základě projednáni v roce 2016 s ÚZSVM bylo provedeno geometrické oddělení pozemků 
pro připravovanou investiční akci „parkoviště Troubská I“ a byl na základě příslibu tohoto úřadu 
se souhlasným stanoviskem zpracován projekt.  
Projekt získal veškerá kladná stanoviska, ale vlastník pozemku ÚZSVM změnil své rozhodnutí 
a rozhodl se pozemky v oblasti komunikace Troubská převést na kraj a na město do správy 
SÚS a odboru dopravy. Z tohoto důvodu bylo vydáno záporné stanovisko a v současné době je 
investice nerealizovatelná. Projekt je platný v budoucnu je možné vyžádat pouze aktualizaci 
stanovisek. 
 
Stanovisko – příloha k bodu 16 1  
 
17.2. Místní poplatky – změny 
 
V souvislosti s připravovanou změnou OZV – místní poplatky máme provést kontrolu 
 přílohy č. 3 Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného 
prostranství, zejména správnosti uváděných parcelních čísel a zohlednění případných změn 
(přeparcelování, změna čísel v Katastru nemovitostí apod.).  
Současně můžeme navrhnout i další změny OZV. zvýšení poplatků. Přílohy vyhlášky byly 
zaslány elektronicky a případné návrhy zastupitelů budou promítnuty do návrhu v červenci 
2018. 
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17.3. Územní plán – informace 
Informace o projednávané přípravě změny územního plánu v příloze 1 - 3 
 
17.4. Retenční nádrž na katastru Bosonohy – informace z jednání 
Příloha – zápis z jednání 
 
17.5. Požadavky městské části na investiční transfery od města pro rok 2019 
Obdrželi jsme minulých dnech dopis z investičního odboru se žádostí o zpracování investičních 
požadavků pro rok 2019, t.j investice plánované pro rok 2019, které není schopna MČ financovat 
z vlastních zdrojů. 
Při sestavování požadavků transferů městské části pro rok 2019 je nutné rozdělení požadavků 
na dvě části: 
- „Transfery na investice na školská zařízení“ a 
- „Transfery na ostatní investice“.  
Termín zaslání pro požadavků zůstává nejpozději do 29.6.2018. 
Požadavky školy budou dodány v nejbližších dnech. Požadavky MČ budou projednány v rámci 
vedení MČ do jednání zastupitelstva. Žádáme zastupitele o případné návrhy na jednání ZMČ 
tak, aby se do požadovaného termínu dala žádost za MČ řádně odeslat. 
Požadavky musí být seskupeny dle priorit, dále je nutné, aby se jednalo o požadavky se 
zpracovanou nebo rozpracovanou PD tak, aby byly realizovatelné v roce 2019. 
 
Návrh na ostatní investice: 

1) Rekonstrukce budovy ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1 
2) Rekonstrukce veřejného sportoviště Hoštická 
3) Vybudování parkoviště, workoutového hřiště a klidové zóny v areálu komunál 
4) Rekonstukce bývalé budovy vodojemu z roku 1931. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 27/VII/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s navrženými požadavky MČ na finanční 
transféry z města Brna na ostatní investice a s určením jejich priorit. 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 27/VII/34 bylo schváleno. 
 
P. Dočekalová podala informace o povinných rozpočtových opatření 
Povinná rozpočtová opatření schválená starostou na základě delegace pravomoci: 
RO č. 9/2018 – dotace z IROP na zateplení BD Konopiska ve výši 1 643 384,02 Kč. Protože 
investice byla realizována v roce 2017, jsou prostředky dotace snížením položky financování. 
RO 10/2018 – splátka bezúročné půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů poskytnuté 
Odborem implementace evropských fondů Magistrátu města Brna na investiční akci zateplení 
BD Konopiska ve výši 3 930 000 Kč. Vazba na rozpočtové opatření č. 19/2018, kterým byl 
schválen převod prostředků vedlejší hospodářské činnost na úhradu splátky půjčky. 
RO 11/2018 – dotace Investičního odboru Magistrátu města Brna na opravu budovy ÚMČ Brno-
Bosonohy ve výši 500 000 Kč. 
RO 12/2018 – dotace na zajištění činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí poskytnutá 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 154 000 Kč. 
RO 13/2018 – dotace Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna na projekt 
obnovy infrastruktury ZŠ ve výši 2 000 000 Kč. Toto rozpočtové opatření má vazbu na 
rozpočtové opatření č. 20/2018, kterým byla schválena spoluúčast městské části. 
RO 14/2018 – finanční vypořádání za rok 2017, které zahrnuje zdroje ve výši 460 000 Kč  – 
příjmy z prodeje majetku města a doplatek státní dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR. 
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Potřebou finančního vypořádání je vratka nevyčerpané dotace na přípravnou fázi prezidenta 
republiky ve výši 30 000 Kč. 
RO 15/2018 – finanční vypořádání, vyžadující samostatné rozpočtové opatření - ponechání 
prostředků ve výši 987 000 Kč na opravy účelových komunikací v majetku města, které jsou 
financované z dotace poskytnuté Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Tyto prostředky 
byly na základě žádosti MČ ponechány k realizaci větších oprav v letošním roce. 
P. Ceklová informovala o oficiální návštěvě v Itálii. 
 

ad18) Interpelace 
 
 

ad19) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 

 
 
 
 
Na závěr starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
v 20:30 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 34. jednání ZMČ  

 
 
 
.................................................. 
           Miroslav Sojka 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach                                                                      RNDr. Anastazios Jiaxis 
 
 
 
 
 
.............................................. 
Zapsala: Martina Dvořáková 


