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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
 

Zápis 
 
 

z 32./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 21.2.2018 v zasedacím sále 
ÚMČ Brno–Bosonohy 

 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 8 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina): 
 
Sojka Miroslav, Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička Richard 
Ph.D., MBA, Ing. Korbička Jan, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel. 
 
Nepřítomni: Černý Martin, Melounová Marcela, RNDr. Jiaxis Anastazios, od 19:05 Ing. Pavel 
Kilián. 
Omluveni: Černý Martin, Melounová Marcela, RNDr. Jiaxis Anastazios, od 19:05 Ing. Pavel 
Kilián. 
    
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:04 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 8 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav, 
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, 
Ing. Korbička Jan, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel.) 
 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Vyhodnocení VŘ 3/2018 – letní údržba na další období 
3) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – náklady na GDPR a pověření tajemníka ke zpracování 

zadávací dokumentace implementace GDPR dle podmínek MMB za MČ a příspěvkovou 
organizaci a RO 3/2018 (zadání, výběr a smlouva)  

4) Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemků v oblasti Rebovka 
5) Vyjádření k 1. etapě územní studie, podkladu pro aktualizaci Zásad ÚR JMK 
6) Aktualizace studie Bosonohy II  
7) Veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
8) Rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
9) Žádost o mimořádný příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 - Diecézní 

charita Brno (veřejnoprávní smlouva + RO 5/2018 za předpokladu schválení příspěvku) 
10) Oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace, průzkum trhu 
11) Různé 

A. Rezidentní parkování 
B. Informace (cyklodoprava – vypořádání požadavků) 
C. Informace kolem odměn volebních komisí 
D. Informace k riziku navýšení nákladů za odp. hospodářství – info (ČAOH) 
E. Úprava plánu jednání ZMČ  
F. Oprava budovy hasičky – informace o současném stavu 

12) Interpelace 
13) 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/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/32 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku Lančaričovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 2/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/32 bylo schváleno.  
 
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. 
Připomínky nebyly žádné, zápis 31. ZMČ je považován za schválený. 
 
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu. 
Starosta navrhl doplnění bodu:  
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 3/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s doplněním bodu: Spoluúčast na dotaci, 
která bude poskytnuta z rozpočtu města Brna na financování projektu ITI „Obnova 
infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními 
technologiemi“, jako bod č. 11. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 3/VII/32 bylo schváleno.  
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 4/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 32/VII ZMČ. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/32 bylo schváleno.  
 
 
Schválený program jednání: 
 

1) Technické náležitosti 
2) Vyhodnocení VŘ 3/2018 – letní údržba na další období 
3) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – náklady na GDPR a pověření tajemníka ke 

zpracování zadávací dokumentace implementace GDPR dle podmínek MMB za MČ a 
příspěvkovou organizaci a RO 3/2018 (zadání, výběr a smlouva)  

4) Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemků v oblasti Rebovka 
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5) Vyjádření k 1. etapě územní studie, podkladu pro aktualizaci Zásad ÚR JMK 
6) Aktualizace studie Bosonohy II  
7) Veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
8) Rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
9) Žádost o mimořádný příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 - Diecézní 

charita Brno (veřejnoprávní smlouva + RO 5/2018 za předpokladu schválení příspěvku) 
10) Oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace, průzkum trhu 
11) Projektu ITI „Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci 

s digitálními technologiemi“ 
12) Různé 

a. Rezidentní parkování 
b. Informace (cyklodoprava – vypořádání požadavků) 
c. Informace kolem odměn volebních komisí 
d. Informace k riziku navýšení nákladů za odp. hospodářství – info (ČAOH) 
e. Úprava plánu jednání ZMČ  
f. Oprava budovy hasičky – informace o současném stavu 
13) Interpelace 
14) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

 
 

ad2) Vyhodnocení VŘ 3/2018 – letní údržba na další období 
 
Firma FALKY prováděla letní údržbu v letech 2015–2017. Vzhledem k tomu, že nebylo možné 
prodloužení smlouvy dodatkem smlouvy, bylo vypsáno výběrové řízení na dobu neurčitou a byly 
na základě schválené ZD v ZMČ obeslány firmy v této oblasti (5 firem). Nabídku podala jenom 
firma FALKY. Cena je zcela relevantní ceně za minulé období – roční náklady dle smlouvy 213 
tis Kč vč. DPH při stejném režimu čištění. 
 
Diskuze: 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – jaká je výpovědní lhůta ve smlouvě? 
P. tajemník – ve smlouvě je zakotveno každoroční vyhodnocení služeb a v případě, že nebude 
žádný problém bude smlouva pokračovat. V opačném případě bude vypovězena.  
Ing. Jan Korbička – došlo k nějakému navýšení ceny? 
P. tajemník a p. starosta – vzhledem ke změně četnosti došlo k mírnému ponížení částky. Byla 
snížena četnost úklidu ulice Jihlavská mimo zástavbu. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 5/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvýhodnější nabídky pro zakázku „Letní čištění komunikací na území MČ Brno-
Bosonohy na dobu neurčitou od roku 2018“ - dodavatel firma FALKY, spol. s r.o., IČ 
28297849, nabídková cena bez DPH za 5 let 880.230 Kč bez DPH. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/32 bylo schváleno. 
 

 
ad3a) Úprava plánu rozpočtu na rok 2018 – náklady na GDPR a pověření 
tajemníka ke zpracování zadávací dokumentace implementace GDPR dle 
podmínek MMB za MČ a příspěvkovou organizaci a RO 3/2018 (zadání, výběr a 
smlouva) 

 
Předmět plnění zahrnuje jak MČ, tak i příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ: 
 
1) zajištění vstupní a rozdílové analýzy ochrany osobních údajů v návaznosti na plnění 
povinností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a související právní předpisy, která bude zahrnovat: 
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a) základní identifikaci agend a zmapování zpracování osobních údajů v těchto agendách, 
b) analýzu stávajících opatření a dokumentace k zajištění ochrany osobních údajů, vytvoření 
procesní mapy, seznamu agend a záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR včetně 
informace o zákonnosti zpracování a vyžadování souhlasu subjektu údajů, 
c) analýzu smluvních vztahů se zpracovateli osobních údajů, 
d) identifikaci rozsahu a účelu zpracování osobních údajů ve vztahu k jednotlivým agendám 
včetně příslušných oprávnění v návaznosti na procesy objednatele, 
e) posouzení souladu procesů objednatele s podmínkami GDPR, identifikaci požadavků na 
změny, analýzu rizik a návrh realizace nezbytných opatření (zejména organizačních a 
technických) pro jednotlivé procesy, dokumenty a informační systémy tak, aby došlo k jejich 
souladu s GDPR, 
f) návrh procesů a opatření pro další monitorování zpracování osobních údajů v souladu s 
GDPR, 
g) zpracování návrhů dokumentace plynoucí z požadavků GDPR. 
 
Celkovým výstupem bude písemná zpráva zahrnující výše uvedené. 
 
Termín realizace: do 15.04.2018 
 
2) spolupráce na implementaci opatření k dosažení souladu s GDPR a souvisejícími právními 
předpisy, která bude zahrnovat: 
a) spolupráci na implementaci opatření a kroků vyplývajících z provedené vstupní a rozdílové 
analýzy, 
b) posouzení souladu implementovaných opatření a kroků s GDPR a souvisejícími právními 
předpisy a vyhodnocení rizik, 
c) proškolení jednotlivých zaměstnanců v návaznosti na implementovaná opatření a kroky 
(vedoucí zaměstnanci, administrátoři, ostatní zaměstnanci) 
Celkovým výstupem bude písemná zpráva zahrnující výše uvedené. 
 
Termín realizace: do 31.05.2018 
 
Mimo vlastní VŘ ještě realizace nákupu modulů k elektronickému zabezpečení GDPR na 
ekonomickém SW GINIS a na spisové službě – pořízení Interface E-spis – Ginis (případné jiná 
řešení ve spolupráci s OMI MMB k zabezpečení podmínek elektronické evidence a technická 
řešení fyzického zabezpečení v oblasti analogové platformy. 
 
Odhadované náklady dle probíhajících VZ v městě Brně jsou součásti RO 3/2018  
 
Další dopady jsou v nutném přepracování většiny směrnic. 
 
V další fázi bude řešen DPO – tzv. pověřenec, momentálně probíhají jednání mezi MČ o 
případné možnosti využití společného pověřence – MMB odmítá vykonávat pro MČ. Tyto 
dopady budou známy ve II pololetí, je předpoklad, že nákladovost nebude vysoká, ale je nutné, 
aby tento pověřenec se účastnil již implementace GDPR. 
 
P. tajemník podrobněji vysvětlil danou problematiku. 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 6/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje pověření tajemníka zpracováním zadávací 
dokumentace a k provedení výběru dodavatele na VZ – analýza a implementace GDPR do 
podmínek MČ Bosonohy a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy za MČ a ředitele školy za příspěvkovou organizaci na implementaci 
opatření k dosažení souladu s GDPR. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 6/VII/32 bylo schváleno. 
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3b) Rozpočtové opatření č. 3/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
 
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3), písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů 
rozpočtu a objem financování zvýší o 200 000 Kč. 
Jedná se o náklady související se zavedením evropské směrnice o ochraně osobních údajů do 
praxe ÚMČ Brno-Bosonohy, zpracování zadávací dokumentace implementace GDPR dle 
podmínek Magistrátu města Brna za městskou část a za příspěvkovou organizaci. 

 
Diskuze: 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – jsou to dostatečné finanční prostředky? 
P. tajemník – v současnosti porovnáváme již probíhající výběrová řízení. Ceny za tyto služby 
se v průběhu času mění. Určená výše finančních prostředků na pokrytí nákladů, by měla být 
dostačující. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.7/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 v rozpočtu MČ 
Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně výdajů v objemu +200 000 Kč v § 6171-činnost 
místní správy, a v objemu + 200 000 Kč na straně financování v položce 8115-změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 7/VII/32 bylo schváleno 
 
 

ad4) Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemků v oblasti Rebovka 
 
K návrhu dispozice se vyjádřil OÚPR MMB, který vydal kladné stanovisko. Předmětné pozemky 
byly pronajaty od počátku roku 2011 nájemci, který chtěl pozemky odkoupit. Bylo 3 x 
projednáváno v ZMČ v minulém volebním období, bylo vydáno vždy záporné stanovisko.  
V současné době po ukončení NS bývalého nájemce je vše pronajato nájemci, který využívá 
pozemek jako zahradu.  
Součástí pozemku je i chata na pozemku p.č. 2613 ve vlastnictví města. Chata byla předmětem 
prodeje /10763 pro navrhovatele dispozice, ale RMB svým usnesení (RM7/10763) z ledna t.r. 
využilo předkupní právo a nemovitost zakoupila (zároveň zcelila pozemek a nemovitost), dle 
informaci z MO již i za nemovitost částku uhradila. 
Z toho plyne, že mimo vlastnictví pozemků má STMB i ve vlastnictví stavbu na těchto 
pozemcích, která prozatím není svěřena MČ.  
MČ Bosonohy nejsou známy důvody tohoto kroku ze strany města (scelení, zabránění 
spekulacím a pod), ale vzhledem k zájmům navrhovatelů za poslední období je nutné brát 
v potaz i předcházející zamítavé postoje, které měly určitě nějaký důvod.  
 
Pan starosta představil zástupce žadatele pana Kobzy, kterým byl přítomný Ing. Sukač. 
Ing. Sukač – záměr pan Kobzy je jednoznačný. Postavit zde vlastní dům. 
 
Diskuze: 
Ing. Pavel Kilian – jaký profit by měla MČ z prodeje pozemků? 
P. tajemník – MČ část obdrží určitý podíl z prodeje, výše se odvíjí od velikosti daného pozemku. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. /VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem dispozice s majetkem města dle č.j. 
MO/418593/2017/Slon, prodej pozemků navrhovateli dispozice dle tohoto č.j. v oblasti 
Rebovka (p.č.2615, 2614/1, 2614/2, 2613, 2614/3,2617/2, 2617/3, 2617/4 vše k.ú. Bosonohy. 
Pro: 3 (Ing. Pavel Kilian, doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA, Jiří Výplach) 
Proti: 4 (Miroslav Sojka, Ing. Daniela Kalná, Zdeňka Lančaričová, Miloslav Dočekal) 
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Zdržel se: 1 (Ing. Jan Korbička) 
Usnesení /VII/32 nebylo schváleno. 
 
 

Ad5) Vyjádření k 1. etapě územní studie, podkladu pro aktualizaci Zásad ÚR JMK 
 
V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) JMK vydaných zastupitelstvem kraje 5. 10. 2016 zůstala 
nedořešena páteřní dopravní infrastruktura JMK, a to jak v celé oblasti širší brněnské 
aglomerace (Brno + 51 obcí), tak pro dálnici D43 až po Lysice. V úseku od dálnice D1 po Lysice 
jsou pro D43 jen variantní územní rezervy. V podstatě jsou zde zvažovány dvě varianty. První 
z nich, tzv. varianta „optimalizovaná“ je vedená jako obchvat Brna „Boskovickou brázdou“, dále 
jako severní obchvat Kuřimi a plnohodnotný obchvat Lipůvky (cca 1 km od okraje obce). Druhá 
z variant je téměř 80 let stará varianta trasování nazývaná „německá“ (resp. Hitlerova, bystrcká).    
 
Náměstek hejtmana pro územní plánování, Mgr. M. Maleček, v roce 2017 rozeslal všem 
dotčeným obcím a městským částem Brna návrh zadání dodatečné územní studie, která by 
měla připravit podklady pro dořešení páteřní dopravní infrastruktury JMK, a to v Aktualizaci 
ZÚR, jejíž pořizování a projednávání naváže na výsledky této studie. Zadání této studie bylo po 
úpravách schváleno na krajské úrovni. Na konci roku 2017 bylo dokončeno pořizování tzv. 1 
etapy předmětné studie a k ní proběhl 4. 12. 2017 na krajském úřadě seminář. V prosinci 2017 
náměstek hejtmana rozeslal předmětným obcím a městským částem Brna žádost o vyjádření.  
 
Podrobněji je možno uvést: 
 
První etapa studie znovu zamlžuje plánování koridorů hlavních silničních komunikací. Místo 
toho, aby jasně řešila otázku pouze dvou výše uvedených variant pro trasování dálnice D43 dle 
územních rezerv v ZÚR JMK, dochází vytváření dalších kombinací a k pokusu označit 
plánované dálniční komunikace pouze jako prosté silnice I. třídy a tím snad vytvořit dojem, že 
silnice I. třídy nebudou mít tak negativní vlivy jako dálnice.  
 
V příloze je i klíčová str. 12 z prezentace ze semináře ze dne 4. 12. 2017 s variantami trasování 
a s označením úseků. Variantu D43 „optimalizovanou“ (zahrnující obchvat města Brna) tvoří 
úseky označené jako B, C, F a ve funkci obchvatu města Brna ji doplňují návazné úseky jižně 
od D1, a to úseky H a I.   
 
Pro MČ Bosonohy je zde několik důležitých aspektů, a to kromě rozhodnutí o trasování dálnice 
D43 i otázka obchvatu Bosonoh. Tento obchvat není ve schválených ZÚR JMK veden 
v optimálním trasování, a to proto, že v rámci „mlžení“ o variantách pro D43 kraj stále vychází 
z toho, že D43 bude vedena v trase německé/bystrcké, a tedy obchvat Bosonoh při tomto 
předjímání o konečné variantě D43 nemůže začínat a končit dále od existující zástavby 
Bosonoh a navíc tento obchvat je nutné přimknout zcela k dálnici D1 a ne jej vést zbytečně 
blízko od existující obytné zástavby mezi ulicí Pražskou a dálnicí D1.   
 
Celkem je v závěru 1. etapy studie uvedeno 15 variant. Nicméně už jen z jejich řazení a návrhu, 
co má být rozpracováno a co ne, je vidět, že cílem je prosadit německou trasu D43 navázanou 
na absurdní trasování obchvatu Kuřimi, tzv. jižní obchvat Kuřimi vedený z okraje Jinačovic 
tunelem o délce více než 1 km pod Kuřimskou Horou a následně v těsném kontaktu s novým 
obytným komplexem Za sv. Jánem v Kuřimi. Tato trasa by navedla dopravu z Tišnovska do 
Řečkovic a jako taková byla v minulosti vedením Brna odmítána jako nepřípustně zatěžující 
Brno. 
 
Za pozornost stojí návrh prodloužení obchvatu Brna v Boskovické brázdě v oblasti jižně od 
dálnice D1 – úseky H a I na příloze – str. 12 z předmětné prezentace. Na semináři 4. 12. 2017 
byl tento návrh trasování jižně od D1 krajem prezentován jako návrh primátora Brna. 
 
Nelze souhlasit s mimoúrovňovou křižovatkou na katastru MČ Bosonohy, která by zde 
napojovala od severu dálnici D43 a od jihu další dálniční komunikaci, tzv. jihozápadní tangentu. 
Nelze tedy ani souhlasit s existencí jihozápadní tangenty.  
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Nelze souhlasit, aby do oblasti MČ Bosonohy byla zbytečně zavlékána tranzitní (zejména těžká 
nákladní - kamionová) doprava ze směru od Modřic, což je při chybném zavlékání tranzitní 
dopravy i doprava ve směru od Vídně na Prahu. Pro tuto tranzitní dopravu přitom existuje jak 
možnost s využitím úseku H dle předmětné studie krajského úřadu, tak i možnost trasování 
dopravy z Vídně do Prahy po obchvatu Znojma a obchvatu Jihlavy dle Politiky územního rozvoje 
schválené vládou ČR v roce 2009 – viz také i studie ing. Strnada z roku 2012, kterou kraj obdržel 
pro pořizování ZÚR JMK. 
 
Již při projednávání návrhu zadání předmětné studie bylo upozorňováno, že postup pořizování 
ZÚR JMK byl nesprávný v tom, že pro část kraje je o hlavních koridorech rozhodnuto a pro část 
kraje takto není. Je naprosto nutné, aby kraj tento svůj nesprávný postup napravil a v předmětné 
studii posuzoval celou silniční infrastrukturu pro kraj bez předjímání, že o její části bylo již 
rozhodnuto a nelze o ní dále jednat.   
 
Dopisem z 8. 12. 2017 náměstek hejtmana, Mgr. M. Maleček, rozeslal předmětným obcím a 
městským částem Brna výzvu, k vyjádření k 1. etapě územní studie.  
 
Je navrhována odpověď na předmětný dopis náměstka hejtmana a současně je navrženo toto 
vyjádření zaslat vedení města Brna, tj. primátorovi a náměstkům primátora pro územní 
plánování a dopravu.   
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 8/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s připojeným návrhem dopisu náměstku 
hejtmana pro územní plánování Mgr. Malečkovi (a v kopii primátorovi města Brna a jeho 
náměstkům pro oblast rozvoje města a pro dopravu) a pověřuje starostu Městské části Brno-
Bosonohy, aby přiložené dopisy bezodkladně odeslal. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 8/VII/32 bylo schváleno.  
 
 

Ad6) Aktualizace studie Bosonohy II  
 
Viz příloha – stavební komise a vyjádření OÚPR. Dále pro informaci celý text usnesení: 
Usn. 17/VII/10ZMČ Brno-Bosonohy požaduje zapracovat do změn celoměstského významu č. 
41/42 návrh obchvatu Bosonoh a trvá na variantě co nejblíže k dálničnímu tělesu. Dále požaduje 
o zapracování kruhového objezdu Bosonoh do prostoru vedle firmy TBG BETONMIX a.s. Odsun 
cca 300 m od obce, dle 1. návrhu k územnímu plánu 
 
Diskuze: 
P. starosta podrobněji popsal problematiku rozvoje MČ, především navýšení počtu obyvatel, 
které je úzce spojeno s infrastrukturou, popř. vybaveností obce. 
P. Pavlata – předseda stavební komise – prezentoval stanovisko stavební komise dle 
přiloženého zápisu ze dne 22.11.2017. 
Ing. Arch. Čoupek – studie Bosonohy II sloužila a stále slouží jako podklad pro vypracování 
územního plánu. V současné době je situace taková že část změn územního plánu je 
přesměrována na KAM. Změny, které se týkají Bosonoh budou prováděny nejdříve za tři roky. 
Stále postrádám veřejnou diskuzi na téma, co by měl územní plán obsahovat, měli by se k tomu 
vyjádřit občané. S názorem stavební komise z poloviny souhlasím. Postrádám vyjádření 
k vozovně tramvaje. Nesouhlasím s posouváním kruhového objezdu a hledání nových tras a 
jejich posun na úroveň ulice Petra Křivky. Napojení celého území bude spíše k Novému 
Lískovci. Měli bychom si říct, zda nová zástavba bude nové město nebo pouze sídliště obdobné 
jako Bohunice. Důležitá je výstavba páteřní ulice souběžné s ulicí Pražskou. KAM je zatížen 
novými úkoly. Je vhodné návrhy vzít na vědomí a nepřijímat usnesení.  
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doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – měli bychom si stanovit harmonogram projednání, 
jeho termíny, zveřejnit informace ve zpravodaji, na webu, nechat občany se vyjádřit, vyvolat 
veřejnou diskuzi apod. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 

Usn. /VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy: 

- požaduje umístění kruhového objezdu tak, jak bylo požadováno a schváleno 
Zastupitelstvem městské části Brno-Bosonohy - Usn. 17/VII/10ZMČ Brno-Bosonohy dne 
23.9.2015 

- navrhuje zvýšení obyvatel Bosonoh maximálně o 5 tisíc obyvatel včetně počtu obyvatel, 
které jsou řešeny záměry staveb dvou developerů (projekt firmy REZIDENCE 
SLUNEČNÁ v oblasti Křivánek a projekt firmy PUX invest s.r.o. v oblasti bývalé cihelny) 
a tím i snížení navrhovaného plánu ploch pro výstavbu dle studie Bosonohy II 

- ponížení návrhového plánu se týká oblasti za cihelnou tak, že bude končit u stávajícího 
vodojemu směrem cestou k ulici Jámy 

- změna ploch pro výstavbu se požaduje následně: plochu ulice Bítešské zastavět 
provozními budovami a technickým zázemím pro snížení hluku z dálnice. Dále prostor 
zeleně podstatně zredukovat. Prostor pod startem navrhnout pro výstavbu 
vícepodlažních budov typu Campus. 

- prostor za startem bývalé VC vyčlenit pro výstavbu smíšeného bydlení, včetně obchodů 
a služeb s napojením na silnici Chironova. 

- výstavbu v prostoru Křivánky situovat od posledního domu směrem k silnici a napojení 
na ulici Petra Křivky a doporučit rodinnou výstavbu. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Byl stanoven úkol vytvořit harmonogram úkolů. 
 
 

ad7) Schválení veřejnoprávních smluv příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-
Bosonohy na rok 2018 

 
Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je 
dotaci na projekty a činnost zájmových spolků možné poskytnout pouze prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy na základě žádosti. Veřejnoprávní smlouva je uzavírána dle zákona č. 
500/2004Sb., správní řád, v platném znění. Zákon taxativně vymezuje náležitosti, které musí 
splňovat žádost i veřejnoprávní smlouva. 
Veřejnoprávní smlouvu schvaluje orgán, který o přidělení dotace rozhodl, v tomto případě 
zastupitelstvo městské části. 
U všech příjemců neinvestičních dotací byla provedena předběžná veřejnosprávní kontrola 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Všechny subjekty měly všechny požadované doklady v pořádku. 
S účinností od 1.7.2015 je městská část Brno-Bosonohy jako poskytovatel dotace povinna 
zveřejňovat na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnoprávní smlouvy od 
výše 50 001 Kč po dobu 3 let. 
U smluv pro rok 2018 se jedná o veřejnoprávní smlouvu spolku Fotbalový klub SK Bosonohy.  
 
Diskuze: 
P. Dočekalová – upozornila na změnu termínu vyúčtování do poloviny prosince příslušného 
roku. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 9/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy  
Schvaluje veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace poskytnuté z rozpočtu městské části Brno-
Bosonohy pro rok 2018 níže uvedeným subjektům: 
Na konkrétní projekt: 
Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, IČ:60553707, smlouva 
č. 24180008 
Svornost Bosonohy, z.s., Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 24180009 
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Sportovní kluby Brno-Bosonohy, z.s., Hoštická 706/2a, Brno, IČ: 13695908, smlouva č. 
24180005 
Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 24180007 
Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 24180006 
 
Na provozní náklady 
Svornost Bosonohy, z.s., Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 24180010 
Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 24180003 
Myslivecký spolek Hájek - Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlouva č. 
24180001 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy,z.s.  Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, smlouva  
č. 24180004 
Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 24180011 
Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, smlouva 
č.  
24180002 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 9/VII/32 bylo schváleno. 
 
 
Ad8) Rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
 
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3), písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů 
rozpočtu a objem financování zvýší o 354 000 Kč. 
Jedná se o náklady související s pokračováním oprav přízemí budovy ÚMČ po bývalém nájemci 
Česká pošta. 
Jde o zednické práce, elektroinstalaci, topenářské práce, opravu dveří a podhledů.  
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 10/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně výdajů v objemu +354 000 Kč v § 6171-činnost 
místní správy, a v objemu + 354 000 Kč na straně financování v položce 8115-změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 10/VII/32 bylo schváleno. 
 
 

Ad9) Žádost Diecézní charity Brno o mimořádnou dotaci z rozpočtu MČ  Brno-
Bosonohy   na rok 2018 

 
Diecézní charita Brno, Domov pro matky s dětmi v tísni podal dne 10.1.2018 žádost o dotaci 
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na projekt podpoření maminek s dětmi, které jsou v nepříznivé 
životní situaci, spojené se ztrátou bydlení. Cílovou skupinou jsou těhotné ženy a ženy s dětmi 
do 18 let. Požadovaná částka po městské části je 10 000 Kč a byla by využita na volnočasové 
aktivity pro děti z azylového domu. 
Žádost o dotaci je podána na formuláři MČ Brno-Bosonohy, v termínu odlišném ve směrnici pro 
poskytování dotací neziskovým subjektům. 
V případě, že bude dotace schválena, je připravena ke schválení i veřejnoprávní smlouva a 
rozpočtové opatření. 
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Diskuze: 
Ing. Pavel Kilian – částka není nijak vysoká. 
P. starosta – nelíbí se mi princip poskytování těchto dotací. Mělo by být zajištěno financování 
ze státního rozpočtu nikoliv z rozpočtu obcí. 
 
 Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 11/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje poskytnutí mimo pravidla směrnice pro 
poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy mimořádnou 
dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 Diecézní charitě Brno, Domovu sv. 
Markéty pro matky s dětmi v tísni. 
Pro: 7 
Proti: 1 (Ing. Pavel Kilian) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 11/VII/32 bylo schváleno. 
 
Zastupitel Ing. Pavel Kilian odešel v 19:05 h.  
 
 

Ad10) Oprava polní cesty P 16 z prostředků města – účelová dotace, průzkum trhu 
 
Polní cesta P 16 (komunikace/parcelní číslo 4260 v k.ú. Brno-Bosonohy (viz. příloha) je po 
loňské zimě v dosti zuboženém stavu, plná děr, výmolů apod. Díky tomuto je i uměle vytvářena 
komunikace přes pole-souběžné s touto komunikací. Stav v letošním roku se zhoršuje. 
Tato komunikace je využívána zejména jako příjezdová cesta k zahrádkám, rekreačním 
objektům v lokalitě Brno-Bosonohy možná i okolních k.ú. 
V minulém roce byla prověřena oprava kvalitnějším způsobem než drobná oprava v roce 2011. 
Byla proveden návštěva okolních MČ, hlavně MČ Brno-Žebětín, které řeší opravy s využitím 
recyklátů. Bylo provedeno jednání s odbornými firmami – možnost zapůjčení finišeru s obsluhou 
včetně hutnícího válce. Byli jsme upozorněny na nutnost dodržení technologických lhůt při 
těchto opravách – konec dubna až červenec. 
S vedoucím odboru dopravy jsme projednali možnost čerpání z prostředků určených na účelové 
komunikace od MMB. V minulém roce byla část dotace využita, zbývající část byla převedena 
do letošního roku pro kumulaci provedení této větší opravy. 
Recyklací lze dosáhnout: 

- účelného využití odpadů (levný nákup zatížený převážně náklady na dopravu) jejich 
přeměnou na recyklovaný materiál namísto uložení na řízené skládky, omezení čerpání 
přírodních zdrojů, úspory energií, snížení některých nežádoucích vlivů (hluk, znečištění, 
doba výstavby, apod.). 

- Recyklace na místě za horka je opětovné zpracování asfaltové směsi v místě 
zabudování s doplněním chybějícího množství směsi ohřátým doplňkovým asfaltovým 
R-materiálem.   

Recyklát je ve smyslu tohoto předpisu asfaltová směs v místě vysprávky získaná nahřátím 
obvykle z obrusné vrstvy z oprav komunikací. 
V době před budováním nové kanalizace není zatím uvažováno s opravou dalších místních a 
účelových komunikací, polní cesta P16 nebude dotčena výstavbou. 
 
Diskuze k tomuto nebyla. 
 
 Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 12/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje starostu zpracováním ZD na opravu polní 
cesty P16 včetně výběrového řízení a předložení výsledku VŘ s návrhem smlouvy na 
dubnové jednání ZMČ. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 12/VII/32 bylo schváleno. 
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Ad 11) Spoluúčast na dotaci, která bude poskytnuta z rozpočtu města Brna na 
financování projektu ITI „Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích 
a v práci s digitálními technologiemi“. 
 
Po jednání 20.2.2018 u náměstka primátora za spoluúčasti OŠ a impl. odboru byl projednán 
materiál pro schválení v RMB a ZMB – dotace města formou transferu, nebude financováno 
z IROP. Nyní nutné schválit spoluúčast na projektu pro jednání RMB a ZMB. 
 
Diskuze: 
doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – požádal o podrobné vysvětlení jakou výší finančního 
příspěvku se MČ Brno-Bosonohy bude na daném projektu podílet a jaká bude výše dotace 
z města. 
P. starosta – vysvětlil, že rozpočet dané akce se ještě mění. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 13/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí přípravu projektu ITI základní školy s 
názvem „Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s 
digitálními technologiemi“ s financováním z rozpočtu města a pověřuje ředitele školy 
prověřením rozsahu nezbytné konektivity a dále souhlasí se spolufinancováním MČ 
Brno-Bosonohy na tomto projektu maximálně do výše částky 250 000,- Kč, která bude 
předmětem rozpočtového opatření při získání transferu na projekt z MMB. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 13/VII/32 bylo schváleno. 
 
 
 Ad12) Různé 
 
12.1. Rezidentní parkování 
 
Na základě dopisu náměstka primátora Bc. Matěje Hollana jsme byli požádání o stanovisko 
orgánů MČ Brno-Bosonohy, stanovisko máme zaslat do 28.2.2018. Návrh nařízení nepostihuje 
Bosonohy. 
 
V diskuzi vystoupil Miloslav Dočekal s dotazem ohledně záchytného parkoviště, které by bylo 
vhodné vybudovat v blízkosti konečné tramvaje. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. /VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí návrh nařízení, kterým se vymezují 
oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidel 
jen po zaplacení ceny a nemá k dokumentům připomínky. 
Pro: 4 
Proti: 1 (doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA) 
Zdržel se: 2 (Ing. Jan Korbička, Miloslav Dočekal) 
Usnesení /VII/32 nebylo schváleno. 
 
 
12.2. Informace (cyklodoprava – vypořádání požadavků) 
 
Na jednáních Pracovní cykloskupiny byly probrány požadavky všech městských částí zaslaných 
na základě výše zmíněného dopisu. Z kapacitních důvodů, a to jak finančních, tak personálních, 
však není, bohužel, možné vyhovět všem požadavkům současně. Z tohoto důvodu Pracovní 
cykloskupina některé požadavky přiřadila ke stanoveným prioritám, ostatním se bude věnovat 
následně (přehled požadavků spolu s vyhodnocením naleznete v příloze č. 1 tohoto dopisu). O 
navrhovaných cykloopatření Pracovní cykloskupiny budou následně dotčené městské části 
informovány a bude jim dán prostor pro konzultaci.      
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Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 14/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí informaci ohledně plánovaných 
cykloopatření z pohledu městské části Brno - Bosonohy z důvodu celkové koordinace. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 14/VII/32 bylo schváleno. 
 
 
12.3. Informace kolem odměn volebních komisí 
 
Bez důvodové zprávy. 
 
V diskuzi promluvil pan starosta o petici zástupců OVK o nedostatečných odměnách členů 
volebních komisí. Volby jsou financovány ze státního rozpočtu. Obce nemají dostatečný objem 
finančních prostředků, aby výši odměn členů OVK doplnily. Volební komise nejsou dostatečně 
ohodnoceny, to je skutečnost. Stát musí učinit opatření ke zlepšení těchto podmínek. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 15/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí a nedoporučuje doplácet odměny pro 
členy OVK z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 15/VII/32 bylo schváleno. 
 
 
12.4. Informace k riziku navýšení nákladů za odp. hospodářství – info (ČAOH)  
 
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové 
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující 
násobné zdražení skladovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými 
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti 
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové 
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po 
schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR 
by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. 
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně 
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení 
nákladů na odpadové hospodářství. 
 
Tato problematika je v gesci MMB, proto ZMČ Brno Bosonohy bere pouze tuto informaci na 
vědomí bez usnesení 
 
 
12.5. Úprava plánu jednání ZMČ  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy bere na vědomí změny v termínech konání zasedání 
zastupitelstva do konce volebního období (25.4.2018, 27.6.2018, 26.9.2018). 
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12.6. Oprava budovy hasičky – informace o současném stavu 
 
Pan starosta sdělil aktuální informace - MČ Brno-Bosonohy bude poptávat firmy na opravu 
objektu hasičky. Byl jsem požádat náměstka primátora o finanční prostředky na tuto opravu. O 
výsledku Vás budu informovat. 
Zastupitel Miloslav Dočekal vystoupil s dotazem, jaké bude využití opravené hasičky. Po 
rekonstrukci by bylo vhodné přemýšlet o vhodnějším využití k obecním účelům, než je zázemí 
uklízecí čety.  
Dalším dotazem bylo jaký je výhled rekonstrukce objektu starého vodojemu. 
Pan starosta společně s panem tajemníkem na dotaz odpověděli – o objektu starého 
vodojemu proběhlo jednání s BVK, ze kterého vzešla možnost využít tohoto objektu, jako 
propagačních prostor brněnských vodáren. Jedná se pouze o výhled do budoucna, není 
dojednáno nic konkrétního. V jednáních se bude pokračovat.  
 
Zprávy ze sněmu starostů – dle zápisů 
 
Kulturní komise –  zasedala 19.2.2018 a tématem byly: 

- oficiální pozvání k návštěvě Itálie. Dar pro Abadii bude financován z rozpočtu obce. 
- Mladé hody – hlavní zábava v sobotu. Uskuteční se hodové nedělní odpoledne s 

průvodem dětí v krojích pod vedením paní Medové, včetně vystoupení s folklorním 
pásmem. 

- akce Ukliďme Bosonohy – kryje se s fotbalovým turnajem. 
- čarodějnice – proběhnou opětovně u myslivecké chaty 
- Dětský den – pod myslivnou. Na dětské odpoledne plynule naváže letní noc pro dospělé. 

 
 

Ad 12) Interpelace 
 

nebyly 
 
 

Ad 13) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 19:45 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 32. jednání ZMČ  

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


