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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 10 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 12. 9. 2019 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 18:00 - 21:40
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch Arnošt Čoupek, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek,

Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga,
Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. Pavel Kilian do 18:10 a od 20.00, Martin Černý od 19:00
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

A1. Prezence, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
jednání

Ing. Daniela Kalná navrhla jako ověřovatele pana Jiřího Výplacha a pana Martina Rozmarina.

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

                                   

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/10 bylo schváleno.

Jmenovaní zapisovatele: starosta jmenoval zapisovatelkou paní Martinu Dvořákovou.

Doplnění programu jednání: starosta navrhl stažení bodu č. 15 - Problematika velkých dopravních staveb na
území MČ, které bylo prodiskutováno na pracovní schůzce v podndělí 09.09.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  stažení  bodu  č.  15  -  Problematika  velkých
dopravních staveb na území MČ z programu jednání

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Juráček P.)
Usnesení č. 2/10 bylo schváleno.
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Doplnění bodu do programu jednání Bosonožské náměstí, které předkládá zastupitel Martin Černý jako bod č.
1.

Jedná se o diskuzi nad studií revitalizace Bosonožského náměstí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu č. 1 Bosonožské náměstí a dále pak
posunutí číselné řady následujících bodů.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/10 bylo schváleno.

Navržený doplněný program jednání:

Bosonožské náměstí.1.
Stanovisko ZMČ ke kontrolnímu zjištění OKO MMB2.
Stanovisko ZMČ k dispozici s majetkem – prodej p.č.4/13.
Stanovisko ZMČ k dispozici s majetkem – prodej p.č.25784.
Stanovisko ZMČ k dispozici s majetkem – prodej p.č.2555.
Stanovisko ZMČ k dispozici s majetkem – prodej p.č.996/16.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.21/2001 (Statut – oblast ÚP)7.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.21//2001 (Statut – oblast ŽP, KO, FIN)8.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.19/2017 (spal. rostlin. odpadu)9.
Stanovisko ZMČ k novelizacím OZV SMB č.5/ 201,9/2017,11/201710.
Směrnice ÚMČ pro poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů11.
Zrušení Fondu pro přebytek hospodaření12.
Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 202013.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ na období 2021-202514.
Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu15.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 10 zasedání ZMČ

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/10 bylo schváleno.

B. Schválený program jednání

B1. Studie Bosonožské nám.

Zastupitel Martin Černý v krátkosti přednesl důvod zařazení bodu do programu:

Navrhuji  abychom  si  v  rámci  usnesení  odsouhlasili  postup  činností  v  rámci  plánovaní  a  přípravy  na
rekonstrukci Bosonožského náměstí. I přesto že musíme počkat na rekonstrukci až po dokončení kanalizace,
považuji za vhodné tento čas využít k přípravě a to následujícimi kroky:

1. Odsouhlasení zastupiteli MČ stávající studie, vytvořené Ing. Arch Barborou Jenčkovou.

2. Vytvoření prezentačního stánku přímo na Bosonožském náměstí do konce 10/2019 s vyvěšenou prezentací
ve velkém formátu. Dle dohody v určité dny a čas zde mohou zástupci MČ / zastupitelé diskutovat s přímo
dotčenými občany a formou dotazníků zjišťovat jejich podněty.

3. Předání finálních podkladů zpracovateli se žádostí o zapracování do studie.

4.  Zjištění ceny za vytvoření PD. Znovu žádost na MMB o financování projektu nebo rozhodnutí  ZMČ o
zaplacení z vlastních zdrojů.
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5. Snaha o získání konrétních prostředků dle PD ze strany MMB.

6. Po dokončení kanalazace v dané lokalitě dokončení a realizace projektu.

Diskuze:
P. starosta : popsal průběh vytváření studie, presentace na jednání zastupitelstva v roce 2017 a

následné schválení připomínek zastupitelstva týkajících se parkovacích stání.  Do již
vypracované studie je možné zasahovat pouze v malém rozsahu. Větší změny je možné
provést pouze z rozpočtu MČ.

Členové
zastupitelstva:

v rámci diskuze probírali další informování občanů, a to nejlépe formou prezentace
formou kiosku na Bosonožském nám., diskutovali o kondici lipové aleje, která je ve
správě  MMB  (aktuálně  odbor  životního  prostředí  magistrátu  zadal  vypracování
odborného posouzení lipového stromořadí na Bosonožském nám.).  Dle názoru člena
zastupitelstva ve studii nejsou zásadní změny, je provedena velice citlivě, největším
problémem bude uzavření prostoru před kaplí. Další problém je prostor před vchodem
do školy. Do budoucna je nutné o důležitých projektech podrobně informovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje shromáždění souhrných připomínek od zastupitelů a
veřejnosti k dokumentu Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)
Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.

B2. Stanovisko ZMČ ke kontrolnímu zjištění OKO MMB

Důvodová zpráva: V měsících květen až červen 2019 byla na ÚMČ provedena kontrola výkonu samostatné
působnosti,  a  to  za  období  01.01.  2018–31.3.  2019.   Kontrolu  prováděla  kontrolní  skupina  OKO MMB.
Kontrolovány byly tyto oblasti:

Dodržování zákonů při zadávání veřejných zakázek

Procesní stránky zákona „o svobodném přístupu k informacím“

Oblast dispozice s nemovitým majetkem

Označování písemností

V jednotlivých oblastech pak byly prověřovány vybrané případy. Celkem 7x bylo konstatováno “nebyly zjištěny
nedostatky“.

Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 129a odst. (2)a(3) starosta seznamuje členy ZMČ s přijatými a učiněnými
nápravnými  opatřeními  k  zamezení  opakování  kontrolou  zjištěných  nedostatků  (viz  příloha  2).  Zjištěné
nedostatky kontrolní skupina vytkla v závěrečném shrnutí protokolu o kontrole (viz příloha 1).

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

závěry z „Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené MČ Brno-Bosonohy za období 2018-
2019“ provedené na základě pověření OKO/03-04/2019 vydané vedoucí OKO MMB, a dále přijatá a učiněná
opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování ze strany ÚMČ Brno-Bosonohy, které
jsou obsahem přílohy bodu tohoto jednání,

a dále ukládá tajemníkovi ÚMČ neprodleně zveřejnit informaci o jednání ZMČ v této věci na úřední desce
ÚMČ a zaslat tuto informaci OKO MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 6/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha č. 1 Protokol OKO - souhrn zjištěných nedo, Příloha č. 2 Nápravná opatření k odstranění
nedost

K otázce zrušení usnesení č. 10/VII/29 a usnesení č. 17/VIII/2 týkající se příspěvku na penzijní připojištění
uvolněného starosty městské části lze konstatovat, že uvedený příspěvek vyplácený z rozpočtu MČ byl penzijní
pojišťovnou v plné výši vrácen na účet MČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy ruší

své  usnesení  usnesení  č.  10/VII/29  a  usnesení  č.  17/VIII/2týkající  se  příspěvku  na  penzijní  připojištění
uvolněného starosty městské části.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/10 bylo schváleno.

B3. Stanovisko ZMČ k dispozici s majetkem – prodej p.č. 4/1

Důvodová zpráva: Dne 24.07. 2019 byl pod č.j. MČBBOS 1890/19 doručen na MČ požadavek MO MMB
k vyjádření MČ k pronájmu/prodeji části pozemku 4/1 ve výměře 1m2, a to z důvodu změny obvodu stavby
rodinného domu manželů Kovářových (U Smyčky 36/3).

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s prodejem části pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Bosonohy z majetku SMB pod stavbou rodinného domu U Smyčky
36/3 ve vlastnictví manželů Kovářových

a ukládá tajemníkovi ÚMČ, aby neprodleně za majetkový referát ÚMČ toto stanovisko zaslal na MO MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha 1a, Příloha 1b, Příloha 1c, Příloha 2

B4. Stanovisko MČ k dispozici s majetkem – prodej pozemků p.č. 2578/1,3,4 a 2576
z majetku SMB

Důvodová zpráva: Dne 10.07. 2019 byl pod č.j. MČBBOS 1781/19 doručen formulář návrhu na dispozici
s majetkem města.  Pod bodem 5. formuláře je požadováno stanovisko naší městské části k prodeji z majetku
SMB. Uvedené pozemky jsou v lokalitě tzv. lesního hřiště a jejich části byly k 31.8.2019 v pachtu spolkem
KONĚ-BRNO. K uvedenému datu byla pachtovní smlouva dohodou ukončena. Aktuálně je zveřejněn záměr
jejich pronájmu.

Diskuze:
členové zastupitelé: v rámci diskuze projevili souhlas s pronájmem pro spolek ČLOVÍČEK (ONE

LITTLE).
Mg. Juráček a Ing. Mitrenga: navrhli uvést do zápisu jejich vstřícnost k pronájmu.
Miloslav Dočekal: jedná se o vytváření PR? Také souhlasí s pronájmem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí

s prodejem pozemků p.č. 2578/1,3,4 a 2576 ani jejich částí v k.ú Bosonohy z majetku SMB navrhovateli
ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z.s. IČ: 2734623

a  ukládá tajemníkovi  ÚMČ,  aby  neprodleně  za  majetkový  referát  ÚMČ toto  stanovisko  zaznamenal  do
formuláře „Návrh na dispozici s majetkem města“ a tento zaslal navrhovateli.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha 1a, Příloha 1b, Příloha 2, Příloha 3

B5. Stanovisko MČ k dispozici s majetkem – prodej pozemku p.č. 255 v k.ú.
Bosonohy z majetku SMB

Důvodová zpráva: Dne 21.078. 2019 byl pod č.j. MČBBOS 2088/19 doručen formulář návrhu na dispozici
s majetkem města s požadavkem prodeje pozemku č.p. 255 o výměře 46 m2. Pod bodem 5. formuláře je
požadováno stanovisko naší městské části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s prodejem pozemku p.č. 255 v k.ú. Bosonohy z majetku SMB navrhovateli Ing. Martinovi Sedlákovi

a  ukládá tajemníkovi  ÚMČ,  aby  neprodleně  za  majetkový  referát  ÚMČ toto  stanovisko  zaznamenal  do
formuláře „Návrh na dispozici s majetkem města“ a tento zaslal navrhovatelům.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha 1, Příloha 2

B6. Stanovisko MČ k dispozici s majetkem – prodej pozemku p.č. 996/1 v k.ú.
Bosonohy z majetku SMB

Důvodová zpráva: Dne 03.07. 2019 byl pod č.j. MČBBOS 1723/19 doručen formulář návrhu na dispozici
s majetkem města s požadavkem prodeje části pozemku. Pod bodem 5. formuláře je požadováno stanovisko
naší městské části. Tentýž návrh dispozice s uvedeným pozemkem nebyl jmenovaným navrhovatelům ZMČ
Brno-Bosonohy v roce 2013 a v roce 2015 odsouhlasen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s prodejem pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Bosonohy z majetku SMB navrhovatelům Ladislavovi Březnovi a Jarmile
Březnové,

a  ukládá tajemníkovi  ÚMČ,  aby  neprodleně  za  majetkový  referát  ÚMČ toto  stanovisko  zaznamenal  do
formuláře „Návrh na dispozici s majetkem města“ a tento zaslal navrhovatelům.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha 1, Příloha 2

B7. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – statut v oblasti ÚP

Důvodová zpráva: Odbor územního plánování  a  rozvoje MMB zaslal  městským částem (15.07.2019;  č.j.
MČBOS 1824/19)  k  projednání  novelizaci  statutu  města  Brna  na  úseku  územního  plánování.  Nově  jsou
upraveny kompetence mezi městem a městskými částmi.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

se zněním textu návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek s tím, že navrhuje

a) do textu čl. 3 odst. 1 zapracovat níže uvedené změny:

-vydávat  územní  plán a  regulační  plány opatřením obecné povahy,  a  to  po projednání  v  samosprávných
orgánech městských částí, jejichž území je předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeno, ve smyslu čl.
18 odst. 1 písm. c) tohoto Statutu; v případě uplatnění nesouhlasné připomínky až na základě dohodovacího
řízení

b) do textu čl. 18 odst. 1 zapracovat níže uvedené změny:

V rámci územně plánovací činnosti města mohou:

-  prostřednictvím  určeného  člena  Zastupitelstva  města  Brna  participovat  na  přípravě  územně  plánovací
dokumentace nebo její změny a územněplánovacích podkladů, je-li v nich řešeno území městské části nebo
záležitost mající na území městské části bezprostřední dopad. Městská část při tomto postupu jedná
prostřednictvím  starosty  (či  jím  pověřené  osoby),  jehož  oprávnění  zahrnuje  i  účast  na  výrobních
výborech.

- prostřednictvím Rady městské části, nevyhradí-li si tuto kompetenci Zastupitelstvo městské části, uplatňovat:

   -  připomínky v zákonných lhůtách v jednotlivých fázích projednávání územněplánovacích dokumentací
pořizovaných městem, řešících jejich území nebo záležitosti mající na území městské části bezprostřední
dopad;  v  případě že město prostřednictvím Odboru územního plánování  a  rozvoje MMB obdrží  v  rámci
veřejného projednání nesouhlasnou připomínku městské části, proběhne dohodovací řízení za účasti určeného
zastupitele, starosty či jím pověřené osoby, pořizovatele a zpracovatele územně plánovací dokumentace či
územně  plánovacího  podkladu.  Výsledek  dohodovacího  řízení  je  vždy  součástí  materiálů  předkládaných
Zastupitelstvu města Brna. V případě sporu ohledně pořizované územněplánovaci dokumentace ve smyslu čl. 3
odst. 2 písm. b) tohoto Statutu rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města Brna o každé jednotlivé
sporné záležitosti samostatně.

  - podněty k územně plánovacím podkladům pořizovaným městem, řešícím jejich území a to v 60. denní lhůtě
od doručení oznámení pořizovatele o zahájení projednávání územně plánovacího podkladu.

a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí OUPR MMB do 30.9. 2019

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/10 bylo schváleno.
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Přílohy:
dopis_MC_Navrh_Statut_mesta_Brna, priloha_Navrh_Statut_mesta_Brna

B8. Stanovisko MČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – statut v oblasti ŽP, KO, FIN

Důvodová zpráva: Organizační odbor MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci statutu města
Brna na úseku životního prostředí, kontrol, financí a rozpočtování. Jedná se o technickou novelu beze změny
kompetencí mezi městem a MČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s návrhem OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut) v oblasti čl.22,74,76, který
přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá  tajemníkovi úřadu zaslat neprodleně toto rozhodnutí OO MMB

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Průvodní dopis MMB, Duvodova_zprava, Návrh vyhlasky

B9. Stanovisko ZMČ k novelizacím OZV SMB 19/2017 (spalování rostlin. odpadu)

Důvodová zpráva: Odbor životního prostředí MMB informoval MČ o připravované novele OZV č. 19/2017,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města. Pro případ nových
požadavků ze strany městských částí odbor předepsal strukturu textu usnesení, která je použita v návrhu
usnesení. 

Diskuze:
Členové
zastupitelstva:

v rámci diskuze bylo navrženo nepálit vůbec, především kvůli bezohlednosti mnohých
spoluobčanů,  kteří  vyhlášku  porušují  a  pálí  mokrý  zahradní  odpad.  Občané  jsou
informováni  o  postupu při  likvidaci  bioodpadu i  o  možnosti  odložit  jej  ve sběrném
středisku.  Z  řad  zastupitelstva  vzešel  návrh  poskytnout  lidem  kontejnery,  resp.
kompostéry, koupit štěpkovač, a obyvatelům jej poskytovat, odvážet spalitelný odpad do
sběrného dvora,  tak jak to funguje v sousední  obci.  Teprve po nastavení  nějakého
systému  a  poskytnutí  dostatečných  služeb  nápomocných  při  likvidaci  zahradního
odpadu je možné zrušit pálení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s  navrženým usnesením:  „ZMČ Brno-Bosonohy  na  svém jednání  č.  10/VIII  konaném dne  12.09.  2019
schválilo změnu podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze k OZV č. 19/2017
v platném znění. Pro MČ Brno-Bosonohy stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů nově
takto:

v období od 1.4 do 31.10 Čt v době 9,00-18,00 hod.

v období od 1.11-31. 3.    Čt v době 9,00-16,00 hod

a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat nejpozději do 30.9. 2019 toto rozhodnutí na OŽP MMB.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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Přílohy:
Aktuální příloha vyhlášky

Protinávrh pana Juráčka ponechat stávající  režim pálení, a to:

v období od 1.4 do 31.10 čtvrtek v době 9,00-19,00 hod. a sobota 9,00-12,00 hod.

v období od 1.11-31. 3.    čtvrtek v době 9,00-16,00 hod. a sobota 9,00-12,00 hod. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

ponechání podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze k OZV č.  19/2017
v platném znění. Pro MČ Brno-Bosonohy stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů beze
změn takto:

v období od 1.4 do 31.10 čtvrtek v době 9,00-19,00 hod. a sobota 9,00-12,00 hod.

v období od 1.11-31. 3.    čtvrtek v době 9,00-16,00 hod. a sobota 9,00-12,00 hod. 

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Dočekal M., Jelínek L., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/10 bylo schváleno.

B10. Stanovisko ZMČ k novelizacím OZV SMB 5/2010, 9/2017 a 11/2017

Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem k projednání novelizace tří obecně
závazných vyhlášek s požadavkem vyjádření se do 30.9. 2019.  Případné požadavky MČ na změny jsou v textu
zvýrazněny.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s  návrhem OZV SMB,  kterou  se  mění  a  doplňuje  OZV SMB č.  5/2010 (požívání  alkoholu  na  veřejných
prostranstvích) s doplněním přílohy č. 2 v rozsahu“ zrušit text „Heligonky“ „Sudoval“ a doplnit „Masopustní
průvod“,

s návrhem OZV SMB, kterou se mění OZV SMB č.11/2017 (o nočním klidu) s doplněním přílohy o aktualizovaná
data stanovených případů, při nichž je doba nočního klidu kratší (od 2.00 do 6:00 hod) na rok 2020, a to:

Pálení čarodějnic v Bosonohách s termínem 30.4-1.5. 2020; Mladé hody v Bosonohách s termínem 8.-
10.5. 2020; Bosonožský hudební festival s termínem 19-20.6. 2020; Bosonožský Sudoval s termínem 24-
26.7. 2020; Babské hody s termínem 12-13. 9 2020 a zrušit případ Výročí 90. let kopané v Bosonohách,

s návrhem OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č.9/2017 (pravidla pohybu psů) bez dalšího doplnění
přílohy č. 1 a 2 .

a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat neprodleně toto rozhodnutí OVV MMB.

Novelizace předmětných OZV SMB, včetně jejich příloh jsou přílohou tohoto bodu jednání.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 15/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Pruvodni_dopis k novelám, Navrh_OZV-alkohol_2019, Příloha č. 1 ALKO, Přloha č. 2 ALKO

B11. Úprava směrnice pro poskytování příspěvku úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku pro zaměstnance ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy a uvolněné
funkcionáře MČ

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu je předložena nová úprava směrnice pro poskytování příspěvku na úhradu
zvýšených nákladů pro úpravu zevnějšku. Současný vnitřní normativní akt umožňoval výplatu příspěvku na
ošacení pouze zaměstnancům, nikoliv uvolněným členům ZMČ, kterým byl příspěvek na ošacení odebrán na
základě dodatku č. 2 z roku 2010.

Na základě novely zákona o obcích je potřebné poskytnout uvolněným členům ZMČ stejné příspěvky jako
zaměstnancům

Směrnice naznala změn v oblasti toho, komu je poskytována – stejně jako zaměstnancům i uvolněným členům
ZMČ, uklízečům a řidičům jsou poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky.

Způsob vyplácení  jednorázově,  místo  ve  dvou výplatních  termínech,  cena pro  podílející  se  na   průběhu
veřejných občanských obřadů  4 000 Kč ročně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

Směrnici pro poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro zaměstnance ÚMČ
města Brna, Brno-Bosonohy a uvolněné funkcionáře MČ Brno-Bosonohy, která je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá tajemníkovi ÚMČ neprodleně seznámit zaměstnance s tímto vnitřním předpisem.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Návrh úpravy směrnice

B12. Zrušení Fondu pro přebytek hospodaření minulých let zřízený v MČ Brno-
Bosonohy

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy zřídilo Fond rozvoje a rezerv ( původní název)
, současný název Fond pro přebytek hospodaření minulých let, především z důvodu finančního vypořádání se
statutárním městem Brnem. Fond má samostatný bankovní účet a samostatné účtování. Zdroje finančního
vypořádání byly zasílány na účet fondu, potřeby byly hrazeny také z tohoto fondu. Městská část zde měla tyto
prostředky uloženy a převážně hospodařila s prostředky základního běžného účtu, v případě potřeby byly
převedeny na základní běžný účet.

Nákupem dluhopisů do Fondu korporátních dluhopisů v roce 2004 ve výši 3 000 000 Kč byla větší část
finančních prostředků fondu odčerpána, a to z důvodu jejich lepšího zhodnocení.  V bance byly tyto prostředky
úročeny běžnou sazbou pro základní běžný účet.

Další odčerpání finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč proběhlo v roce 2017 opět nákupem dluhopisů.
V současné době je zůstatek fondu 1 507 413,82 Kč. Fond je již čtvrtým rokem bez pohybu, protože finanční
vypořádání prochází přes základní běžný účet.

Protože s vedením účtu jsou spojeny výdaje za bankovní poplatky a téměř žádné úroky,  a fond sám o sobě



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 10 / 13

nemá pro městskou část žádný podstatný význam, je navrženo jeho zrušení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

zrušení Fondu pro přebytek hospodaření minulých let zřízený v městské části Brno-Bosonohy s tím, že finanční
prostředky fondu budou převedeny na základní běžný účet

a ukládá Referátu rozpočtu a financování ÚMČ neprodleně provést potřebná opatření vedoucí ke zrušení
bankovního účtu Fondu pro přebytek hospodaření minulých let.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/10 bylo schváleno.

B13. Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2020

Důvodová zpráva: Na základě Zásad přípravy rozpočtu je předložen ke schválení harmonogram přípravy
rozpočtu na rok 2020.

V  harmonogramu  je  počítáno,  že  Finanční  výbor  projedná  návrh  rozpočtu  dvakrát,  po  přijetí  žádostí
neziskových subjektů a požadavků předsedů komisí, a poté ucelený návrh ve II.fázi.

V případě, že samospráva bude chtít jiný postup při schvalování, je třeba předložený návrh upravit.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2020, který je přílohou tohoto bodu
jednání

a ukládá Referátu rozpočtu a financování ÚMČ se řídit harmonogramem při přípravě rozpočtu.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Harmonogram přípravy rozpočtu

B14. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na
období 2021-2025

Důvodová zpráva: V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,
v platném znění, a dle čl. 76, odst 3) Statutu města Brna schválí zastupitelstvo městské části střednědobý
výhled ropzočtu městské části každoročně do 30.9.

Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy je předložen výhled příjmové části rozpočtu – místních poplatků,
příjmů z pronájmu a příjmů z vlastní činnosti.  Při  stanovení údajů výchozího roku 2020 je přihlíženo ke
skutečnosti roku 2018. Následující roky střednědobého výhledu rozpočtu jsou navrženy s menšími odchylkami
v téměř stejné výši, protože pokud nedojde ke změně právních předpisů ohledně výše místních poplatků nebo
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nezvýší sazby místních poplatků stanovené vyhláškou statutárního
města Brna o místních poplatcích, tak se výše těchto příjmů výrazně nezmění. U příjmů z nájemného záleží
vývoj na podmínkách nájemních smluv s ohledem na inflační doložku, na ukončené a nově uzavřené nájemní
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smlouvy.

Vývoj kapitálových výdajů hrazených z vlastních prostředků je odvislý od koncepce samosprávy městské části a
plánovaných investičních akcí.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce ÚMČ a současně na webových
stránkách www.bosonohy.cz od 14.8.2019 do doby jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

předložený střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na období 2021-2025, který je přílohou
tohoto bodu jednání

a ukládá Referátu rozpočtu a financování ÚMČ zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na
období 2021-2025 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Návrh střednědob. výhled. 2021-2025

B15. Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy

Důvodová zpráva: Z jednání bytové komise dne 14.8.2019 vzešly návrhy na úpravu kritérií pro posuzování
žádostí  pro  výběr  žadatelů  o  pronájem obecního  bytu  v  MČ Brno-Bosonohy.  Tyto  změny  byly  vyvolány
skutečností, že komise jmenovaná jako poradní orgán starosty projednala původní kritéria a došla k závěru, že
je třeba je doplnit  o konkrétní postup při  uzavírání dodatků ke smlouvě o nájmu bytu, a to dokládáním
vybraných informací ze strany nájemců. Aby uzavírání dodatků ke smlouvám neprobíhalo automaticky bez
jakékoliv součinnost nájemce.

Dále byla doplněna ustanovení

při zveřejnění uvolněného bytu na úřední desce●

přechod nájmu,●

postoupení práv a povinností ze smlouvy k bytu,●

důvody vyřazení žadatelů z evidence●

povinnosti žadatelů při žádosti o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou●

Všechny změny jsou popsány v přiloženém zápisu z jednání bytové komise a zvýrazněny v návrhu Kritérií pro
výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v městské části Brno-Bosonohy, které jsou přílohou
tohoto bodu jednání 

a ukládá Bytovému referátu ÚMČ neprodleně zaslat přijatá kritéria na Bytový odbor Magistrátu města Brna , 
zveřejnit na webových stránkách městské části a informovat o změnách předpisu všechny evidované žadatele o
pronájem obecního bytu

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

http://www.bosonohy.cz/
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Usnesení č. 20/10 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha 1, Příloha 2

C. Interpelace, dotazy a připomínky z řad členů zastupitelstva a občanů MČ

Interpelace, otázky Mgr. Juráčka:

1)  Doprava  -  neuvažujete  o  předání  celé  agendy  na  místostarostu,  který  v  dané  oblasti  komunikuje  se
zastupiteli více?

2) Budova - žádám o informaci, jak postupují opravy. Žádám o předložení studie dalšího rozvoje úřadu - etapy
rozvoje, vize, konečné podoby a funkčnosti?

3) Revitalizace Bosonožského nám. řešeno v bodě č. 1.

4) Přechod a chodník na Troubské - jak jsou řešena protierozní opatření u odvodňovacího žlabu?

                                                             - jak je řešeno osvětlení pod dálničním mostem?

                                                              - jak je plánován přechod na ulici Troubská (v horní části)?

5) Rebovka - jak je řešena bezpečnost dopravy vozidel i chodců na ulici Rebovka?

6) Jednání se zástupci SK

- proč došlo k neprojednané změně výsadby habrů z prostoru hřiště i do jiných lokalit MČ?

- s jakým výstupem proběhla avizovaná schůzka? Navrhuji pracovní schůzky mezi zastupiteli a zástupci SK.

- jaké další kroky podnikne MČ?

7) Provozně technické - lze vyřešit zvýšení obruby kontejnerového stání na ulici Mlaty z důvodu bezpečnosti?

 

Diskuze:
starosta: 1) Uvažujeme o předání celé agendy dopravy na pana místostarostu 2) Výběrové řízení  na

zateplení  budovy  provádí  firma  Energy  Benefit  Centre,  v  pondělí  16.9.2019  bude  vybrán
zhotovitel, poté se podepíše smlouva a od 1.10.2019 započnou práce. Aktuálně je hotová izolace,
podlahy, koberec, malba, nátěr dveří a ostění, topení z finančních prostředků MČ. V další fázi se
bude provádět zateplení, prostor/kancelář/archiv v druhém poschodí. Nutnost oprav vyvstala po
odstěhování pošty a následném zjištění vysoké vlhkosti a dalších problémů v tomto prostoru. Vizi
nemáme. Jinými prostorami nedisponujeme. 3) Diskutováno v bod č.  1 4) Opravu chodníku
prováděl Bkom, Pracovník Bkom mi sdělil, že oprava byla prováděna bez projektu, na základě
žádosti MČ o opravu chodníku, který byl ve špatném stavu, odvodňovací žlaby byly vyměněny.
SÚS vyčistila žlab na druhé straně. Vybudování osvětlení bude zaslána žádost na TSB. Javor,
který obrůstá osvětlení u mostu bude v období vegetačního klidu prořezán. Požadavek o zřízení
přechodu na ulici Troubská je odeslán na MMB OI. Dále byla podaná žádost o zákaz parkování
na ulici Padělíky Vratná (v křižovatce), stejně tak jako parkování v křižovatce Přímá U Smyčky.
5) Ulice Rebovka bude řešena v rámci výstavby kanalizace. 6) SK byl dán souhlas s podáním
dotace, bylo opomenuto naplánovaná výsadba habrů, potom se našlo náhradní řešení, kam habry
vysadit (povinnost výsadby je ze zákona), čtyři byly vysazeny na začátku ulice Hoštická a zbytek
za ulicí Hoštická na polní cestě. Schůzka s SK ještě neproběhla. 7) Pracovník SŠSŘ přislíbil
úpravu obrubníku.

Informace výbory a komise:

Finanční výbor - zasedání listopad/prosinec
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Kulturní komise - dle zápisu

Stavební komise - nezasedala, dle potřeby zasedání 14 dní před následujícím zasedáním.

Dopravní komise - zasedání naplánováno na 19.9.2019.

Ing. Alois Mitrenaga - informace o návštěvě paní primátorky

 

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenaga
:

informoval o návštěvě paní primátorky. Na základě informace od pana místostarosty,
že  budou  pozváni  i  zástupci  investora,  vznáším  dotaz:  Děláte  si  PR  pane
místostarosto?

P. Dočekal: ano dělám a do zápisu.
P. starosta : problematiku  vysvětlil  a  sdělil,  že  budou  pozváni:  zástupci  MČ Brno-Bosonohy,

zástupci města Brna a Spolek pro Křivánky.
:

Povinné rozpočtové opatření č. 14/2019 – jedná se o poskytnutí účelového transferu na zabezpečení činnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 167 000 Kč.

Tyto  prostředky bude MČ Brno-Bosonohy vracet  z  důvodu převedení  agendy OSPOD na MČ Brno-střed
s účinností od 1.8.2019.

Ověřovatelé: Jiří Výplach   ............................................................

Martin Rozmarin   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


