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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 17 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 19. 8. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Doba jednání: od 17:00 hod do 20:00 hod
Přítomno: Martin Černý, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Daniela Kalná, Ing.

Pavel Kilian od 17:05 hod., Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. arch. Arnošt Čoupek, Mgr. Petr Juráček
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. Technické náležitosti

Z pléna byli navrženi jako ověřovatelé zápisu zastupitelé Jiří Výplach a Martin  Rozmarin.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/17 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu ze 16. zasedání ZMČ.

B. Navržený program

Schválení programu:

Předsedající navrhl změnu pořadí bodů programu zasedání, a to zařadit jako bod číslo:

1. Prezentace variant trasování X43

2. Prezentace aktualizace územní studie Bosonožské nám. + Smlouva o dílo - projektová dokumentace úpravy
Bosonožského náměstí pro vydání společného povolení.

Následně pak posunout číselnou řadu následujících bodů, a to:

3. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 - "statut města"
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4. Rozpočtová opatření č. 16/2020 a 17/2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program jednání zastupitelstva v tomto znění:

A) Organizační náležitosti

B) Navržený program

1. Prezentace variant trasování X43

2. Prezentace aktualizace územní studie Bosonožské nám.,  Smlouva o dílo -  projektová dokumentace
úpravy Bosonožského náměstí pro vydání společného povolení.

3. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 - "statut města"

4. Rozpočtová opatření č. 16/2020 a 17/2020

C) Různé

Informace z výborů a komisí, interpelace, dotazy a připomínky

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/17 bylo schváleno.

V 17:05 se dostavil zastupitel Ing. Pavel Kilian

B.1. Prezentace variant trasování X43

Zástupci KAMu představili varianty trasování X43.

Po prezentaci se zastupitelé shodli na připomínkách k představené variantě č. 3, a to v tomto znění:

- silniční obchvat zastavěného území městské části situovat co nějblíže dálnici,

- komunikaci na Troubsko zachovat pro pěší a cyklisty,

- posunout vyústění tunelu směr Bystrc do maximální možné vzdálenosti oproti současnému návrhu.

 

B.2. Prezentace aktualizace územní studi Bosonožské nám. + Smlouva o dílo – projektová
dokumentace úprava náměstí

Paní Architekta představila prezentaci aktualizace územní studie Bosonožské náměstí. 

Paní Ing. arch. Jenčková se podílela na poslední aktualizaci územní studie úpravy veřejného prostranství –
Bosonožského náměstí. Z tohoto důvodu je navrženo využít ustanovení článku III. kategorizace zakázek c)
pravidel pro zadávání VZ k přímému zadání plnění veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení této projekční kanceláři.

Článek III.

c) Veřejné zakázky na dodávky či na služby v předpokládaném rozsahu hodnoty plnění od 200 001,00 Kč do 2
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000 000,00 Kč a veřejné zakázky na stavební práce v předpokládaném rozsahu hodnoty plnění od 200 001,00
Kč do 6 000 000,00 Kč (vše bez DPH):

Zastupitelstvo  MČ si  do  své  pravomoci  vyhrazuje  určení  druhu  zadávacího  řízení,  schválení  zadávacích
podmínek s hodnotícími kritérii a případné odsouhlasení předem vybraných dodavatelů k podání nabídek na
plnění zakázky. Dále zastupitelstvo MČ jmenuje minimálně tříčlennou hodnotící komisi. Hodnotící komise,
která současně plní úkoly komise pro otvírání obálek, tyto nabídky vyhodnotí a předloží zastupitelstvu MČ k
rozhodnutí. Zastupitelstvo MČ rozhodne o výběru dodavatele. Pokud na výzvu bude reagovat pouze jeden
zájemce, není nutné proces poptávky opakovat.

Zastupitelstvo si vyhrazuje v případech vhodnosti, účelnosti a efektivnosti (např. cílené jednorázové nákupy,
právní, projekční, analytické, inženýrské, autorizované a další znalecké služby a poradenství) zvolit postup
výběru dodavatele  v  rozsahu kategorie  a)  a  svým rozhodnutím vyzvat  k  plnění  veřejné zakázky předem
určeného dodavatele.

Dále si zastupitelstvo MČ vyhrazuje pravomoc na rozhodnutí o vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení a
rozhodování o námitkách (§43 zákona)

Zastupitelstvo MČ může svým rozhodnutím svou vyhrazenou pravomoc zcela nebo z části svěřit starostovi MČ.

MČ se může formou rozhodnutím zastupitelstva MČ, při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením
nechat smluvně zastoupit jinou osobou, která má příslušné oprávnění a předpoklady k výkonu zadavatelských
činností, tj. podnikající právnickou nebo fyzickou osobu poskytující odborné služby a poradenství v oblasti
veřejných zakázek,  Tím není dotčena odpovědnost MČ jako zadavatele za dodržení pravidel stanovených
zákonem.  Smluvní  zástupce nesmí  provést  výběr  dodavatele,  vyloučit  účastníka  zadávacího řízení,  zrušit
zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách (§43 zákona).

Diskuze:
V rámci  diskuze  vystoupili  zastupitelé  s  připomínkami  k  návrhu  smlouvy  s  Ing.  arch.
Barborou Jenčkovou.

Martin
Černý

požádal o zaslání harmonogramu pracovních schůzek s paní architektkou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  v  souladu  s  Pravidly  a  postupy  při  zadávání
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy účinných od 01.06.2020, jejich
článkem III.c) s uzavřením smlouvy o dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace na úpravu
veřejného prostranství – Bosonožského náměstí se zhotovitelem Ing. arch Barbora Jenčková v ceně za
zhotovení díla 447.700,- Kč včetně DPH,

ukládá  tajemníkovi úřadu neprodleně předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám.

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

Usnesení č. 3/17 bylo schváleno.

B.3. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – „statut města“

Novelizace  je  důsledkem  celoměstské  centralizace  poskytování  sociálních  služeb  (pečovatelská  služba,
odlehčovací  služba,  centra  denních  služeb  a  denní  stacionáře)  nově  zřízenou  příspěvkovou  organizací  –
Centrum sociálních služeb – s účinností od 1. 1. 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna,  kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška SMB č.  20/2001 (Statut)  v  oblasti
poskytování některých sociálních služeb, a
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ukládá  tajemníkovi  úřadu  neprodleně  zaslat  toto  rozhodnutí  předkladateli  novelizace,  tedy  Odboru
sociální pomoci MMB.

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

Usnesení č. 4/17 bylo schváleno.

B.4. Rozpočtová opatření č. 16/2020 a 17/2020

Rozpočtové opatření č. 16/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

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

Obsahem rozpočtového opatření  je  zařazení  nového výdaje do rozpočtu –  provedení  deratizace v  oblasti
Leskavy při ul. Pražské z důvodu přemnožení potkanů-  a současně snížení výdajů na poskytnutí finančních
darů obyvatelům za připojení na kanalizační řad, a to z důvodu posunutí termínu kolaudace celé stavby.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 v rozpočtu Městské
části  Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu   +  20 000 Kč na straně výdajů v § 1014-ozdravování
hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče a v objemu – 20 000 Kč na
straně výdajů v § 2321-odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

Ukládá

ÚR1  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: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/17 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 17/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

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

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení investičních výdajů na akci – revitalizace Bosonožského nám. na
vypracování projektové dokumentace dle cenové nabídky

-  a současně snížení výdajů na poskytnutí finančních darů obyvatelům za připojení na kanalizační řad, a to
z důvodu posunutí termínu kolaudace celé stavby.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu   +  48 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3636-územní
rozvoj a  v objemu – 48 000 Kč na straně výdajů v § 2321-odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly.
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Ukládá

ÚR1  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: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/17 bylo schváleno.

C. Různé

Informace z výborů a komisí

Předseda Kontrolního výboru informoval o programu zasedání.

Předsedající odpověděl na písemně zaslané otázky nepřítomného zastupitele Mgr. Petra Juráčka

1. Mimořádné zastupitelstvo

Pochopil jsem, že je kvůli 1. bodu – změna statutu, usnesení nutné do 4. 9. O nutnosti projednání víte již od 21.
7. Proč tedy svoláváte mim. zasedání vcelku na poslední chvíli a nedáte nám tak včas možnost si zorganizovat
dovolené? Opět prosím, aby byl v kalendáři fixně termín zasedání i během prázdnin.

2. Smlouva o dílo – projektová dokumentace

V důvodové zprávě citujete námi schválená pravidla pro zadávání VZ. Odkazujete se na kategorii a, kterou již
necitujete. Dle kategorie a – vše v rukou starosty. Prosím o zaslání konečné verze dokumentu (pravidla pro
zadávání VZ) a zveřejnění na webu (nenašel jsem). Dle kategorie a – cena musí být v místě obvyklá. Jak si
vedení obce tuto cenu zjistilo? V materiálech není vložena naše poptávka – co má firma nacenit? Přikládáte
nám malůvku změn k červenci 2020. Postrádám celou studii  včetně úprav – tedy konečný podklad pro
smlouvu o dílo. Navrhuji tento bod odložit, doplnit a projednat na dalším zasedání.

3. Trasování X43

Byl jsem v Urban centru a opět si uvědomil, o jak megalomanskou akci se jedná. Proč je tento bod v různém,
když je tak zásadní pro MČ? Navíc hosté přijdou na 17.00 – začátek schůze. Proč zvete odborníky na veřejnou
schůzi v době prázdnin? Proč to není až v září s propagací veřejnosti, bez dalších bodů programu? Navíc dle
zaměstnanců Urban centra je plánovaná prezentace v dotčených MČ na podzim.

4. Schválený bod zastupitelstva – činnost starosty a místostarosty

Již podruhé záměrně chybí tento bod, i když schválené usnesení mluví v této věci jasně. Prosím o vyjádření
naší právničky, jaké hrozí postihy zastupitelům, pokud záměrně porušují své usnesení.

5. Leskava

Kdy se chystá setkání s projektanty před předáním studie úprav lokality prameniště? Bylo nám slíbeno na
setkání v terénu.

Odpovědi na dotazy:

ad1. Mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno kvůli časové nutnosti uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci  úpravy bosonožského náměstí,   a to 31.8.2020, tedy v termínu stanoveném v podmínkách
čerpání přidělené finanční dotace z města Brna.   Dále pak z důvodu pozvání pana starosty na jednání
v městském Urban centru k problematice trasování komunikace x43, viz dále.
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ad2.  V našem společném požadavku bylo,  aby ve zpracování dalšího stupně realizační dokumentace na
úpravu bosonožského náměstí pokračovala architektka, která zpracovávala předchozí studie. Spolupráce je
na dobré úrovni, akceptovaná všemi zastupiteli. Uvedená cena za dílo je cena nabídnutá.

ad3. V době sestavování programu nebyly známy časové možnosti prezentujících. Předpokladem bylo, že
bude upřesněno při schvalování programu. Odborníci včetně ředitele KAMu byli pozváni z důvodu avizované
účasti starosty na jednání v Urban centru dne 25.8.2020. Starosta chtěl mít své stanovisko a postoj městské
části k trasování x43 aktuálně prodiskutované se zastupiteli. Účast odborníků na jednáních zastupitelstva je
vždy  přínosná  a  samotnými  zastupiteli  vnímána  pozitivně.  Plánované  veřejné  prezentace  problematiky
trasování x43 ze strany Urban centra tímto nejsou dotčeny.

ad4.  Starosta považuje dané usnesení, tedy souhrnné písemné informování zastupitelů o své činnosti za
nesmyslně  zatěžující.  Probíhající  průběžné  informování  zastupitelů  formou  e-mailů  a  poskytované  ústní
informace při jednání zastupitelstva má rovněž za dostačující. Právní zhodnocení „neplnění“ diskutovaného
usnesení bylo předáno smluvní právní kanceláři.

ad5. Termín setkání zatím není určen.

Diskuze:
Martin
Rozmarin

vznesl  dotaz,  zda  zrušit  Babské  hody  v  souvislosti  s  problémy,  které  přináší
epidemiologická situace v celé republice.
Zastupitelé se v rámci diskuze shodli na uskutečnění naplánovaných hodů s tím, že přesný
průběh se zorganizuje operativně dle situace.

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

Martin Rozmarin   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


