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Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel.č.: 547 422 711 | e-mail: podatelna@bosonohy.cz

Z Á P I S
zasedání číslo 13 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 13. 2. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 17:03 - 20:08
Přítomno: Martin Černý, Miloslav Dočekal, Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing.

Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček do 17:15, Ing. Alois Mitrenga do 17:20,
Ing. arch Arnošt Čoupek CSc do 17:45

Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Martin Rozmarin

*Předsedající v souladu s jednacím řádem městské části určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

A. Organizační náležitosti
Předsedající jmenoval zapisovatelkou jednání paní Martinu Dvořákovou

Schválení ověřovatelů zápisu: Jiří Výplach, Martin Rozmarin

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a
Martina Rozmarina.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/13 bylo schváleno.

Navržený program dle pozvánky na zasedání zastupitelstva:

Návrh spolupráce s mediální skupinou POHODA1.
Stanovisko ZMČ k podání Exekučního návrhu k odstranění stavby2.
Rozhodnutí nařízení odstranění stavby – doplňující informace3.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 19/2017 (spalování rostlin. odpadu)4.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017 (o nočním klidu)5.
Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného z provozovny Vzhledná6.
Veřejnoprávní smlouvy příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20207.
Rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu MČ na rok 20208.
Rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozpočtu MČ na rok 2020 (mediální služby)9.

Změna programu:

Předsedající navrhl stažení bodu č. 2 Stanovisko ZMČ k podání Exekučního návrhu k odstranění stavby
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje stažení  bodu č.  2  Stanovisko ZMČ k podání
Exekučního návrhu k odstranění stavby

Po stažení bodu došlo k posunutí očíslování ostatních bodů programu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/13 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu.

Předsedající navrhl doplnění bodu č. 9 Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Brno-Bosonohy

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s dopněním bodu č. 9 Zhodnocení volných finančních
prostředků MČ Brno-Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/13 bylo schváleno.

B . Schválený program jednání
Schválení programu po provedených změnách:.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje program zasedání  zastupitelstva v následujícím
znění:

Návrh spolupráce s mediální skupinou POHODA1.
Rozhodnutí nařízení odstranění stavby – doplňující informace2.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 19/2017 (spalování rostlin. odpadu)3.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017 (o nočním klidu)4.
Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného z provozovny Vzhledná5.
Veřejnoprávní smlouvy příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20206.
Rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu MČ na rok 20207.
Rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozpočtu MČ na rok 2020 (mediální služby)8.
Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Brno-Bosonohy.9.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/13 bylo schváleno.

B.1.. Návrh spolupráce s mediální skupinou POHODA

Mediální  skupina  POHODA  oslovila  vedení  MČ  s  nabídkou  spolupráce.  Konzultant  firmy
představil konkrétní formy a možnosti přímo na jednání zastupitelstva. Uvedené služby nebyly doposud
ve  výdajích  rozpočtu  zahrnuty.  Z  tohoto  důvodu  je  v  dalším  předloženo  k  projednání
příslušné  rozpočtové  opatření.

V 17.15 se dostavil Mgr. Petr Juráček a v 17.20 se dostavil Ing. Alois Mitrenga
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Diskuze:
: V rámci diskuze zastupitele vznesli otázky ohledně ceny, délky reportáže, autorských práv, možnosti

vložení loga sponzorů akce, možnost shlédnutí reportáže (YouTube, Facebook, stránky obce ...), možnost
natáčení zasedání zastupitelstva, důležitost a vhodnost natáčení případných akcí.

Návrh usnesení:
Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t s k é  č á s t i  B r n o - B o s o n o h y  b e r e  n a  v ě d o m í  i n f o r m a c e
o možné o spolupráci městské části s mediální skupinou POHODA v oblasti pořizování audiovizuálních
reportáží.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/13 bylo schváleno.

B.2.. Rozhodnutí nařízení odstranění stavby - doplňující informace
Tímto  bodem  programu  reaguje  předkladatel  Mgr.  Petr  Juráček  jako  zastupitel  MČ  na  řešení
problému  černé  stavby  ze  strany  vedení  MČ.

Předkladatel požádal starostu o vyjádření k danému tématu (reportáž o černých stavbách v MČ Brno-Bosonohy
odvysílaná na Televizy Seznam).

V 17.45 se dostavil Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.

Diskuze:
starosta: jednalo se velmi zkreslenou reportáž, po poradě jsem natáčení odmítl, i přesto byl rozhovor

natočen. Reportáž byla pak účelně sestříhaná (zmanipulovaná). I tak jsem v ní neviděl, že
bych někoho urazil nebo se choval/mluvil neprofesionálně. Nebudu se tedy omlouvat a dál
se vyjadřovat. Divil jsem se, proč jste se neinformovali o nějaké vysvětlení po shlédnutí
reportáže a ihned požadujete omluvu.

Ing. Alois
Mitrenga:

jednalo se o špatnou zkreslenou reportáž a informace v ní byly nepravdivé. K zaslanému
dopisu: Pokud jste vyslechl rady, aby jste nevystupoval, proč jste to nedodržel a když už
jste tedy hovořil  a znáte televize,  proč jste hovořil  takto? Divím se,  že nenajdete kus
sebereflexe, že došlo z Vaší strany k  nějakému pochybení.

starosta: můžu jen zopakovat, že reportáž byla účelně sestříhaná.
Mgr. Juráček: proč jsme nezavolali? Občas napíšu e-mail, na něco poukáži, odpověď nedostanu. Tak jsem

už v některých bodech na tolik vyhořelý, že už si dost často zakazuji na něco poukazovat. Je
nějaká oficiální reakce na odvysílanou reportáž (udělala MČ něco pro to, aby očistila svoje
jméno)?

starosta: neudělali jsme v této věci nic.
P. Skopalík: požádal o ocitování svého prohlášení
starosta: pokud vyjádření bude o reportáži můžete ho ocitovat. Poté co pan Skopalík začal číst, pan

starosta  ho  zastavil  s  upozorněním,  že  černá  stavba  není  předmětem jednání  a  jeho
vyjádření tedy není k danému bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje starostu MČ Brno-Bosonohy Miroslava Sojku, aby
se veřejně omluvil za nepofesionální řešení rozhovoru s redaktorkou Televize Seznam Petrou Majerovou,
Který byl uveřejněn v reportáži na webu dne 16.1.2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 5 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M.) / Zdrželi se: 1 (Výplach J.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

B.3.. Stanovisko ZMČ k novelizacím OZV SMB č.19/2017 (spalování rostlin. odpadu)
Odbor  životního  prostředí  MMB  informoval  MČ  o  připravované  novele  OZV  č.  19/2017,  která  reaguje
na  požadavky  j edno t l i v ých  měs t ských  čás t í  z  obdob í  7 -11 /2019 .  ZMČ  Bosonohy
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tuto  problematiku  projednalo  na  10./VIII  dne  12.09.  2019  pod  bodem  č.9.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s  návrhem OZV SMB č…/2020,  kterou se mění
OZV  SMB  č.19/2017,  kterou  se  stanovují  podmínky  pro  spalování  suchých  rostlinných  materiálů
ve statutárním městě Brně. Návrh vyhlášky je přílohou bodu tohoto jednání,

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat tuto informaci dle požadavků OŽP MMB nejpozději do 28.02. 2020

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Dočekal M.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/13 bylo schváleno.

B.4.. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.11/2017 (o nočním klidu)
Odbor  vnitřních  věcí  MMB  zaslal  městským  částem  k  projednání  novelizaci  obecně  závazné  vyhlášky
č.11/2007. Zastupitelstvo MČ projednalo uvedené na svém 10./VIII zasedání dne 12.09.2019 pod bodem č.9.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s  návrhem OZV SMB č…./2020, kterou se mění
OZV SMB č.11/2017 (o nočním klidu) požaduje změnu termínu konání akce „Bosonožský hudební
festival“ na 27.- 28.6. 2020 Novelizace vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání.

Ukládá

tajemníkovi úřadu informovat OVV MMB dle instrukcí v průvodním dopise.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/13 bylo schváleno.

B.5.. Posouzení žádostí na dočasné snížení nájemného z provozovny Vzhledná
Dne 27.01. 2020 pod č.j. MČBBOS 0273/20 obdržela městská část žádost společnosti T_HUNG Plus s.r.o.,
provozovatele prodejny potravin Vzhledná 500 na dočasné snížení nájemného. Žadatel navrhuje měsíční nájem
25.000  Kč  po  dobu  následujících  12  měsíců.  Jako  důvod  uvádí  nízké  měsíční  tržby.  Vzhledem
k zákonné povinnosti 15 denní lhůty zveřejnění je 12 měsíční období počítáno od 01.04.2020.
Diskuze:

Martin Černý: chtěl bych, abychom aktivním způsobem přemýšleli do budoucna (v průběhu roku dělat
poptávky), abychom zjistili/věděli jakou má objekt reálnou možnost využití a byli jsme
připraveni na budoucnost.

starosta: žádost o snížení nájmu na 12 měsíců neznamená, že nájemce po uplynutí této doby
skončí.

místostarosta: nevidím to jako úplně šťastné řešení dopředu oficiálně hledat někoho nového. To není
fér vůči stávajícímu nájemci.

Mgr. Juráček: bylo by vhodné požádat o snížení nájmu za parkoviště od sportovních klubů.
Ing. Mitrenga: žádám  o  navržení  takového  usnesení,  aby  se  v  něm  promítlo  snížení  nájmu

za parkoviště.
Ing. arch Čoupek: co se týká obchodu, tržby tam budou asi stále stejné, neočekávejme tam velký bussines.

Možný je pronájem, kdy si to nějaká firma pronajme pro svoje sídlo. Z hlediska polohy
by měl/mohl objekt sloužit tenisovým kurtům jako zázemí včetně provozovny pošty a
občerstvení.
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Mgr. Juráček: zázemí  tenisových kurtů  je  pro  mě nepředstavitelná  myšlenka Příspěvek na  poštu
(17.500) tedy skončil ke konci minulého roku? Druhá faktická poznámka měl by nás
zajímat sortiment/služby. Třetí věc je, že požadavek na snížení nájmu od sportovních
klubů  není  vhodné  míchat  s  tímto  usnesením.  Moje  dlouhodobá  vize  je  odkoupit
pozemek  pod  parkovištěm,  bylo  nám  slíbeno  od  představitelů  klubu,  že  bude
valná hromada a po rozdělení klubů bude jednodušší jednání o odkoupení. K rozdělení
tedy nedošlo. Poslední věc: chybí nám dlouhodobý záměr - původně měli být v objektu
doktoři, změnilo se na samoobsluhu. Od té doby nám stojí komunál a asi bude stát dál.
Teď se hovoří o tom, že by tam mohlo být parkoviště. Nevím zda je to rozumné. Pro mě
to otvírá otázku co s celou touto lokalitou, aby to sloužilo pro městskou část. Víme, že
úřad je naplněn co se týká kapacity a víme, že se bude zvyšovat počet obyvatel MČ,
bylo by vhodné mít nějakou vizi v tomto ohledu.

starosta: dlouhodobě tuto vizi řeší vybudování nového městečka firmou Alatri, kde je i úřad.
Mgr. Juráček: vnímám areál Pavlíček, jako dlouho nevyužitý.
místostarosta: co se týká sortimentu v samoobsluze - byl požadován prodej a je zde prodej potravin, to

jak  je  využíván  obchod  ze  strany  obyvatel  je  druhá  věc.  Co  se  týká  parkoviště
u obchodu - pro kluby jde o zaručený příjem. V areálu Pavlíček - město nás žádalo
o vytipování lokality,  kde by bylo možné v rámci města Brna postavit  penzion pro
seniory. Uvedli jsme tento areál jako vhodný. Plochu parkoviště bych viděl v tomto
areálu jako vhodnou.

Ing. Mitrenga: znovu navrhuji o zajištění snížení nájmu za parkoviště.
Martin Černý: prosím o e-mailovou informaci, jak dopadlo jednání o snížení nájmu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí

žádost nájemce prodejny Vzhledná společnosti T_HUNG Plus s.r.o. na dočasné snížení měsíčního nájemného,

a souhlasí

s úpravou měsíčního nájemného na částku 25 000,- Kč po dobu 12 měsíců, tedy na období 01.03.2020 až
28.02. 2021.

Ukládá

m a j e t k o v é m u  r e f e r á t u  n e p r o d l e n é  z v e ř e j n ě n í  a d r e s n é h o  z á m ě r u  t é t o  ú p r a v y
nájemního vztahu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, a poté vyzvat žadatele
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě.    

úkladá starostovi vstoupit v jednání se sportovními kluby o adekvátní snížení nájmu za parkoviště

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/13 bylo schváleno.

B.6. Schválení veřejnoprávních smluv příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-
Bosonohy na rok 2020
Na  základě  novely  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,   je  dotace
neziskovým subjektům na  jejich  činnost  a  jednotlivé  projekty  možné   poskytnout  pouze  prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy. 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.

Všechny subjekty, s výjimkou Tenisového klubu Brno-Bosonohy, podaly vyúčtování ve stanoveném termínu,
následnou kontrolou nebyly shledány nedostatky.

Tenisovému klubu byla dne 13.1.2020 zaslána výzva k odstranění nedostatků v náhradní lhůtě do 31.1.2020.
Na  základě  toho  bylo  vyúčtování  doručeno  neprodleně  po  obdržení  výzvy  dne  15.1.2020,
bylo  v  souladu  s  podmínkami  veřejnosprávní  smlouvy.
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Tím  bylo  splněno  ustanovení  směrnice  pro  poskytování  dotací  a  veřejnoprávní  smlouva  je
předložena  i  pro  Tenisový  klub  Brno-Bosonohy.

Veřejnoprávní  smlouvu  schvaluje  orgán,  který  o  přidělení  dotace  rozhodl,  v  tomto  případě
zastupitelstvo  městské  části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  na  účelové  dotace
poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2020 níže uvedeným subjektům:

1.         Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, IČ:60553707, smlouva č.
242000001

2.         Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 242000002

3.         Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 242000003

4.         Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 242000004

5.         Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326,     smlouva č. 24200005

6.         Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 242000006

7.         Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 242000007

8.         Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 242000008

9.         Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy,z.s.  Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, smlouva  č.
242000009

10.       Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, smlouva č.
242000010

11.       Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z.s., Pražská  429/29, Brno, IČ: 26660407,
smlouva č. 242000011

12.       Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z.s., Pražská  429/29, Brno, IČ: 26660407,
smlouva č. 242000012

13.       Římskokatolická farnost Troubsko, úzká  30/4, Troubsko, IČ: 66597382, smlouva č. 242000013

14.       Ing. Alena Havlíková, fyzická osoba, Vrchní  6, Brno, smlouva č. 242000014

Ukládá

Referátu  rozpočtu  a  financování  neprodleně  zaslat  schválené  veřejnoprávní  smlouvy  příjemcům  dotací
k podpisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/13 bylo schváleno.

B.7.. Rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů.

Obsahem rozpočtového opatření je zapojení příjmů z reklamy při kulturní akci společenský ples MČ Brno-
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Bosonohy a navýšení výdajů na tuto kulturní akci.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  1/2020
v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 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

Ukládá

Referátu rozpočtu a financování zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
na rok 2020 a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/13 bylo schváleno.

B.8.. Rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm. b) zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů.

Obsahem rozpočtového  opatření  je  zařazení  nových  výdajů  na  mediální  reportáže  v  oblasti  kultury  dle
schválené smlouvy. Ke krytí jsou zapojeny zdroje minulých let.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování.

Diskuze:
Mgr. Juráček: upozornil,  aby  natáčení  bylo  důsledně  vybíráno,  především  s  ohledem na  nadbytečný

natočený materiál.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu + 30 000 Kč
na straně výdajů v § 3349-ostatní záležitosti  sdělovacích prostředků a v objemu + 30 000 Kč na straně
financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Ukládá

Referátu rozpočtu a financování zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
na rok 2020 a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/13 bylo schváleno.

B.9. Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Brno-Bosonohy

V současné době má MČ Brno-Bosonohy ve Fondu korporátních dluhopisů zakoupeny dluhopisy v celkovém
objemu 6 000 010 Kč, prvotní nákup v roce 2005 ve výši 3 000 010 Kč, a dále v roce 2017 byl proveden nákup
ve výši 3 000 000 Kč.
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Aktuální stav k dnešnímu dni je 7 938 628,15 Kč, celkové zhodnocení finančních prostředků činí 1 938 618,15
Kč.

M ě s t s k á  č á s t  m á  n a  s v é m  z á k l a d n í m  b ě ž n é m  ú č t u  z ů s t a t e k  1 1  5 8 3  4 3 9 , 2 4  K č ,
z  toho jsou nevyčerpané účelové prostředky ve výši  2  303 038,82 Kč na opravy účelových komunikací,
tj. použitelné prostředky 9 280 400,42 Kč. Finanční prostředky nejsou nijak zhodnocovány, v Komerční bance
činí měsíční úrok 66 Kč.

Na  základě  rámcové  smlouvy  se  f inanční  prostředky  mohou  do  fondu  vložit  kdykoliv  a
kdykoliv  se  mohou  vybrat,  bez  jakékoliv  výpovědi.  Pro  doplnění  zpracovala  společnost
Generali  Investments  CEE,  a.s.  hodnotící  zprávu.   

Vzhledem  ke  zkušenostem  se  společností  Generali  Investments  a  výši  zhodnocení  je  navrženo  použít
volné prostředky Fondu pro přebytek hospodaření  pro zakoupení dalších dluhopisů do Fondu korporátních
dluhopisů.

Výše prostředků není stanovena.

Průměrné prostředky pro měsíční chod městské části v minulém roce činily 1 408 000 Kč, měsíční splátky
dotací od města 1 225 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

návrh předsedajícího vložení částky 5.000.0000 Kč do Fondu korporátních dluhopisů spravovaného investiční
společností Generali Investments CEE, a.s. v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou.

Ukládá

Referátu  rozpočtu  a  financování  neprodleně  zaslat  finanční  prostředky  dle  rámcové  smlouvy
do  Fondu  korporátních  dluhopisů.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)

Usnesení č. 12/13 bylo schváleno.

C.1.. Různé
Informace výbory a komise: 

Finanční výbor nezasedal.

Kntrolní výbor nezasedal.

Kulturní komise zasedala 13.1. - předseda informoval zastupitele o akcích.

Stavební komise zasedala 23.1. - předseda komise informoval zastupitele o schůzce na KAMu , tématem byl
ÚPmB, a to trasování hromadné dopravy do MČ Brno-Bosonohy v návaznosti na developerské stavební záměry.

Dopravní komise nezasedala. Předseda komise informoval zastupitele o schůzce konané na MMB OÚPR - kde
byla představena studie veřejné dopravy v MČ Brno-Bosonohy (s výhledem pro 19 tis. obyvatel).

Bytová komise zasedala - tajemnice komise informovala o procesu obodování žadatele o volný byt, který byl
pak  obsazen.  A na základě tohoto bodování  vzešel  návrh na úpravu kritérií  bodování  (např.  výhodnější
výsledek bodování občanů jiných obcí než občané Brna s úřední adresou), které bude připraveno do přístího
zasedání a předloženo ke schválení.
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Inventarizační komise zasedala - inventarizační zpráva bude zpracovaná se závěrečným účtem

Informace starosty:

1) Proběhlo jednání v Obci Troubsko ohledně hřbitova - ze strany MČ byl vznesen požadavek informovat
o záměrech v dostatečném předstihu před sestavováním rozpočtu na další rok.

Paní Ceklová  informovala zastupitele o změně termínu návštěvy italské delegace na červenec.

Dotazy občanů:

1) k harmonogramu prací na plánované kanalizaci, kdy bude obnoven povrch komunikace na Bosonožském
nám.

starosta odpověď - povrchy komunikací budou obnoveny hromadně v závěru stavby 

2) posunutí hrany chodníku na Bosonožském nám. kvůli parkování.

starosta odpověď - nelze. Projekt je již zpracován.

3) Hlavní tah komunikace bude změněn na hlavní silnici?

starosta odpověď - ano bude tomu tak.

Diskuze:
Martin Černý: nějakým způsobem zpevnit komunikaci Mlaty, ze které pravděpodobně vznikne neoficiální

objízdná trasa.
Ing. Jelínek: vyfrézovaný asfalt z Bosonožského nám. by bylo možno na toto použít.
Mgr. Juráček: dotaz ke kanalizaci - ulice Rebovka - panely - hlučnost. Řeší tento problém stavba? At

doloží, že nadměrně neohrozí hlukem okolní zástavbu. Kdo bude oficiálně za městskou část
komunikovat s občany?

starosta: starosta a místostarosta .
místostarosta : hlavní je starosta.
Mgr. Juráček: požadavek osvětlení pod mostem na ulici Troubská.
starosta: byl odeslán.
Mgr. Juráček: přechod na ulici Troubská - provést urgenci.
místostarosta: urgujeme zintenzivnění osvětlení přechodů na ulici Pražská.
Mgr. Juráček: k tomu přidám dvě  připomínky  -  ulice  Pražská  přechod na  Skalní,  přechod na  kraji

Bosonoh u zastávky.

Pan Koudelka se představil panu tajemníkovi, informoval o vedení kroniky dle příslušného zákona, upozornil
na  tři  významná výročí  Masarykova  okruhu.  S  vedením obce  se  řeší  zkulturnění  cílové  rovinky  starého
Masarykova okruhu.

 

Informace starosty:

Brněnka opětovně řeší vyrovnání svých investic (chladící boxy - požadují náhradu cca 530.000 Kč). Řeší se na
úrovni právníků.

Ověřovatelé: Jiří Výplach   ............................................................
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Martin Rozmarin   ............................................................

Starosta: Miroslav Sojka   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


