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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 VIII/2 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 28. 11. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Přítomno: 11 (Černý Martin, Čoupek Arnošt Ing.arch.CSc., Dočekal Miloslav, Jelínek Leoš
Ing., Juráček Petr Mgr.,Kalná Daniela Ing., Kilian Pavel Ing., Mitrenga Alois
Ing., Rozmarin Martin, Sojka Miroslav, Výplach Jiří

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach , Ing. Pavel Kilian

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

1. Technické náležitosti

Schválení ověřovatelů:

členové zastupitelstva navrhli jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a Ing. Pavla Kiliana.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a Ing.
Pavla Kiliana

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/VIII/2 bylo schváleno.

Schválení zapisovatele:

předsedající navrhl paní Martinu Dvořákovou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje paní Martinu Dvořákovou jako zapisovatelku.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/VIII/2 bylo schváleno.

Schválení vložení bodu 5:

Rozpočtové opatření č. 28/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje vložení do bodu č. 5 rozpočtové opatření č. 28/2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/VIII/2 bylo schváleno.

Schválení vložení bodu:

zastupitel  Mgr.  Petr  Juráček  podal  návrh  na  vložení  bodu  s  názvem  kompetence  uvolněných  členů
zastupitelstva jako bod č. 2.

Následně dojde k posunutí číselné řady všech bodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  vložení  bodu  kompetence  uvolněných  členů
zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/VIII/2 bylo schváleno.

Schválení programu:

1 Technické náležitosti

1.1. Ověřovatelé

1.2. Zapisovatel

1.3. Vložení bodu — rozpočtové opatření č. 28/2018

1.4. Vložení bodu — kompetence uvolněných členů zastupitelstva

1.5. Schválení programu

2. Kompetence uvolněných členů zastupitelstva

3. Schválení předsedů a členů výborů zastupitelstva

4. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny

5. Informativní bod k dopravě

6. Různé

6.1. Komise starosty — informace a návrhy na doplnění

6.2. Novela vyhlášky — noční klid

6.3. Informace ke změně Statutu města Brna

6.4. Technická úprava jednacího řádu

6.5. Rozpočtové opatření č. 28/2018

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 2. zasedání ZMČ dle
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provedených úprav.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/VIII/2 bylo schváleno.

2. Kompetence uvolněných členů zastupitelstva

Zastupitel Mgr. Petr Juráček předložil členům zastupitelstva programy všech politických stran a seskupení s
dotazem jakým způsobem budou rozděleny kompetence pro volební období 2018-2022.

Diskuze:
starosta: Kompetence  místostarosty:  kultura,  sport,  škola,  životní  prostředí,  zeleň.  Společně

vykonáváme: doprava a kanalizace. Kompetence starosty: majetek, smlouvy, úklid
Mgr. Juráček: jak to bylo doposud.
Ing. Kalná: sport, kultura, zeleň, škola
Mgr.Juráček: vzhledem k tomu, že funkce místostarosty je uvolněná, měl by spravovat oblast, která

Bosonohy nejvíce trápí. Kultura je na vysoké úrovni. Doprava je jistě důležitější.
starosta: místostarosta se do funkce zapracovává. Není problém ho pověřit dalšími úkoly. Jedná se

o naši dohodu.
Ing. Mittrenga: navrhl, aby nebyly společné úkoly, aby odpovědnost byla na jednom z Vás.
místostarosta: nebráním se úkolům, kterými budu pověřen.
Martin Černý: je důležité jasné rozdělení kompetencí, aby bylo jasné, na koho se obrátit.
:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  požaduje předložení rozdělení kompetencí uvolněných členů
zastupitelstva na příští jednání ZMČ.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/VIII/2 bylo schváleno.

3. Schválení předsedů a členů výborů zastupitelstva

Finanční výbor:

starosta navrhl zastupitelku Ing. Danielu Kalnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Danielu Kalnou.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)
Usnesení č. 7/VIII/2 bylo schváleno.

Kontrolní výbor:

zastupitel Ing. Leoš Jelínek navrhl pana Martina Černého.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  předsedu  kontrolního  výboru  pana  Martina
Černého.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/VIII/2 bylo schváleno.
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Finanční výbor členové:

Návrh Ing. Kalné — Alena Havlíková, Richard Růžička, Jaroslav Sochor.

 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje členy finančního výboru ve složení Alena Havlíková,
Richard, Jaroslav Sochor.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/VIII/2 bylo schváleno.

Kontrolní výbor — členové:

nově zvolený předseda sdělil,  že  návrh na členy předloží  obratem, aby na příštím zasedání  o  nich bylo
hlasováno.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a další odměny

Maximální odměny jsou v příloze bodu 

Návrh měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva pro volební období 2018–2022 je 780,00 Kč.

Zastupitel Ing. Alois Mittrenga podal protinávrh, aby neuvolněný zastupitel nepobíral žádnou měsíční odměnu.

Zastupitel Ing. Pavel Kilian podal protinávrh, aby měsíční odměny zůstaly ve stejné výši jako doposud.

Diskuze:
: V diskuzi byla napříč zastupitelstvem probíraná výše měsíční odměny a způsob výpočtu předložených

návrhů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  měsíční  odměnu  pro  neuvolněného  člena
zastupitelstva  ve  výši  594,00  Kč.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 5 (Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 3 (Čoupek A.,
Jelínek L., Mitrenga A.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Protinávrh, aby neuvolněný zastupitel nepobíral žádnou měsíční odměnu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  měsíční  odměnu  pro  neuvolněného  člena
zastupitelstva  ve  výši  0,00  Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 5 (Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 3 (Černý M.,
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Čoupek A., Juráček P.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh měsíční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva pro volební období 2018-2022 je 780,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  měsíční  odměnu  pro  neuvolněného  člena
zastupitelstva  ve  výši  780,00  Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 3 (Jelínek L., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Juráček P.)
Usnesení č. 10/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh měsíční odměny pro předsedu finančního výboru je 2.730,00 Kč a pro předsedu kontrolního výboru
2.520,00 Kč.

Zastupitelka Ing. Daniela Kalná předložila návrh, aby předsedové finančního i kontrolního výboru pobírali
stejnou měsíční odměnu ve výši 2.520,00 Kč.

Zastupitel Ing. Pavel Kilian předložil návrh, aby předsedové finančního i kontrolního výboru pobírali stejnou
měsíční odměnu ve výši 2.700,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  měsíční  odměnu  pro  předsedy  finančního  a
kontrolního výboru ve výši 2.700,00 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 1 (Kalná D.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh na výši měsíční odměny pro předsedy komisí (z řad členů i nečlenů zstupitelstva) činí 2500,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu pro předsedy komisí (z řad členů i
nečlenů zstupitelstva) ve výši 2500,00 Kč.  

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh na výši měsíční odměny pro členy výborů a komisí (z řad členů i nečlenů zstupitelstva) činí 0,00 Kč.

 

Diskuze:
Martin Černý: minimálně nečlenům zastupitelstva, kteří pracují jako členové komisí a výborů odsouhlasit

jednou za rok finanční odměnu.
vedení radnice: je třeba na to pamatovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu pro členy výborů a komisí (z řad
členů i nečlenů zstupitelstva) ve výši 0,00 Kč.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)
Usnesení č. 13/VIII/2 bylo schváleno.
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Z důvodu novely zákona je nutné jasně stanovit, že se odměna za funkce nekumuluje.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje nekumulování odměny za výkon funkcí

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh, aby v roce 2019 zůstaly veškeré měsíční odměny ve stejné výši jako v roce 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva v roce 2019 ve stejné výši jako v roce 2018. 

 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh Ing. Leoše Jelínka — měsíční odměny pro šéfredaktora zpravodaje (formou dohody o provedení práce)
ve výši 2500,00 Kč po dobu výkonu této funkce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu šefredaktora zpravodaje (formou
dohody o provedení práce) ve výši 2500 Kč na VIII volební za předpokladu výkonu této funkce.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/VIII/2 bylo schváleno.

Návrh Ing. arch. Arnošta Čoupka na penzijní připojištění pro uvolněného starostu 5000,00 Kč měsíčně.

Diskuze:
členové zastupitelstva: diskutovali  o  výši  a způsobu výpočtů a o opodstatnění  návrhu,  zda by nebylo

vhodnější navrhnout jednorázovou mimořádnou odměnu za odvedenou práci,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje penzijní připojištění pro uvolněného starostu ve výši
5000,- Kč měsíčně na VIII volební období.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 3 (Jelínek L., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Juráček P.)
Usnesení č. 17/VIII/2 bylo schváleno.

5. Informativní bod k dopravě v Bosonohách

Manželé Dolákovi  jako zástupci  zapsaného spolku Občané za ochranu kvality  bydlení  společně podrobně
představili informace nevyhovující nadměrné dopravě v MČ Brno-Bosonohy.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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6. Různé

6.1.. Komise starosty – informace a návrhy na doplnění

Starosta informuje o složení jeho komisí, předsedové komisí a členové komisí:

Komise pro dopravu a životní prostředí:

předseda — Ing. Leoš Jelínek

členové — pan Výplach, Mgr. Juráček, Ing. Dolák

Bytová komise:

předseda — Zdenka Lančaričová,

členové — Jiří Výplach, Marcela Melounová

Komise stavební:

předseda — Ing. arch. Arnošt Čoupek

členové — Milan Šrutka, Miroslav Meloun ml., Tomáš Mareček, Zdeněk Pavlata, Ing. Alois Mitrenga, Ing.
Petrovský

Návrh zastupitele pana Jiřího Výplacha, aby stavební komise byla transformována na stavební výbor.

Diskuze:
: Členové zastupitelstva navrhovali rozdělit tuto komisi na Komisi pro dopravu a Komisi

pro životní prostředí, z důvodu možných termínů, které je nutné splnit a věnovat se tedy
jednotlivé problematice.

Ing. Kilian: se dotazoval, zda je vhodné ustanovit jako předsedu stavební komise pana Čoupka.
Ing. Mitrenga: vyjádřil  nesouhlas,  aby předsedou stavební  komise byl  pan Čoupek z  důvodu střetu

zájmů.
starosta: oslovil  jsem pana  Čoupka  jako  odborníka  znalého  této  problematiky.  Myslím si,  že

současné době v našem středu nemáme lepšího.
P. Výplach: take vyjádřil svůj nesouhlas, aby byl pan Čoupek předsedou stavební komise a navrhl

Ing. Petrovského.
P. Černý : navrhl  jako  členy  stavební  komise  pana Tomáše Marečka a  Zdenka Pavlatu  a  také

podpořil Ing. Petrovského jako předsedu stavební komise.
Ing. Mitrenga: vznesl dotaz zda je možnost zvrátit rozhodnutí starosty o předsedovi stavební komise.

Zda existuje zákonné právo toto zvrátit.
starosta a
tajemník:

jedná se o poradní orgány starosty, starosta může předsedy i členy sám nanominovat. Šlo
o demokratický postup umožnit předložit další návrhy. Legislativní možnost jak změnit
předsedu, je požadovat ze stavební komise stavební výbor.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje návrh pana Výplacha transformormaci  stavební
komise na stavební výbor. 

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Dočekal M., Kalná D., Sojka M.) / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)
Usnesení č. 18/VIII/2 bylo schváleno.

Předseda stavebního výboru:

návrh zastupitele pana Výplacha — Ing. Petrovský,

návrh pana starosty — Ing. arch. Čoupek.
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návrh — Ing. Mitrenga.

 

Diskuze:
P. tajemník: předseda výboru musí být vždy člen zastupitelstva.
Ing. Kalná: vyjádřila svůj souhlas s nominací pana Čoupak s doplněním, že pan Čoupek jakožto zastupitel

a předseda stavebního výboru bude vykonávat práci ve prospěch Bosonoh.
:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předsedu stavebního výboru Ing. Aloise Mitrengu.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 5 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 2 (Mitrenga A.,
Rozmarin M.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh zastupitele Jiřího Výplacha na revokaci usnesení 18/VIII/2 o transformaci stavební komise na stavební
výbor.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy revokuje  usnesení 18/VIII/2 o transformaci stavební komise
na stavební výbor.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 4 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kilian P.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/VIII/2 bylo schváleno.

Doplnění složení komisí — předsedové komisí a členové komisí.

Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci, pro školu, mládež a sport:

předseda —Martin Rozmarin,

členové  —  Ing.  Kalná,  paní  Čiefová,  paní  Medová,  pan  Cendelín,  paní  Olejníková,  paní  Ceklová,  paní
Pařízková, paní Kňourková, pan Hurt.

Inventarizační komise:

předseda —Marcela Melounová,

členové — Jana Sedláková.

 

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.2.. Novela vyhlášky – noční klid

Návrh kulturních akcí na rok 2019 pro stanovení výjimky z doby nočního klidu:

23.2. Ples v Orlovně — tradiční ples farnosti,

2.3. Masopust-Šibřinky — průvod masek, taneční zábava, folklór
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30.4. Pálení čarodějnic — hudební produkce

4.5. Mladé hody — tradiční folklórní akce, předhodová a hodová zábava, průvod stárků, pouťové atrakce

22.6. Výročí 90. let kopané v Bosonohách — turnaj v kopané, kulturní program

26.-27.7.  BOSONOŽSKÝ SUDOVAL — 27.  ročník,  letní  kino,  kulturně sportovní  akce,  letní  noc,  hudební
produkce

14.9. Babské hody — tradiční folklorní akce, průvod stárků, hodová zábava

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje seznam kulturních akcí v roce 2019 pro stanovení
výjimek z doby nočního klidu:

23.2. Ples v Orlovně — tradiční ples farnosti,

2.3. Masopust-Šibřinky — průvod masek, taneční zábava, folklór

30.4. Pálení čarodějnic — hudební produkce

4.5. Mladé hody — tradiční folklórní akce, předhodová a hodová zábava, průvod stárků, pouťové atrakce

22.6. Výročí 90. let kopané v Bosonohách — turnaj v kopané, kulturní program

26.-27.7.  BOSONOŽSKÝ SUDOVAL — 27.  ročník,  letní  kino,  kulturně sportovní  akce,  letní  noc,  hudební
produkce

14.9. Babské hody — tradiční folklorní akce, průvod stárků, hodová zábava

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/VIII/2 bylo schváleno.

6.3.. Informace ke změně Statutu

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.4.. Technická úprava jednacího řádu

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.5.. Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření dle §16, odst. 3) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.  Jedná se o navýšení výdajů na sociální  pohřeb osoby, o kterou se nemá kdo
postarat. Postup dle vyhlášky č. 277/2017, o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Jedná se o nenadálý
výdaj,  který  nebyl  rozpočtován.  Tímto  rozpočtových  opatřením se  zvýší  objem výdajů  rozpočtu  a  objem
financování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  rozpočtové opatření č. 28/2018 v rozpočtu městské části
Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +9.000,00 Kč na straně výdajů v § 3636-pohřebnictví a v objemu
+9.000,00 Kč na straně financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých finančních prostředků na
bankovních účtech.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/VIII/2 bylo schváleno.

7. Interpelace

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

8. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

9. Ostatní

1/ Informace o možnosti zaškolení na UZOb

2/ Informace o dopisu -kancelář arch. města Brna - přil k zápisu, není změna bude potvrzeno dopisem, že
usnesení zůstává v platnosti

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

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

Ing. Pavel Kilian   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


