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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/3 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 17. 12. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 22:30
Přítomno: 11 členů zastupitelstva (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: Mitrenga Alois Ing. do 18:15 hod před bodem č. 2.
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Leoš Jelínek, Jiří Výplach

*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 ověrovatelů:

zastupitel Martin Černý navrhl jako ověřovatele Ing. Leoše Jelínka,

Ing. Daniela Kalná navrhla jako ověřovatele Jiřího Výplacha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele Ing. Leoše Jelínka a pana Jiřího
Výplacha.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/VIII/3 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: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/VIII/3 bylo schváleno.

Doplnění bodu:

Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby jako bod č. 6.4.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s doplněním bodu č. 6.4. Obecně závazná vyhláška o
regulaci veřejné produkce hudby.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)
Usnesení č. 3/VIII/3 bylo schváleno.

Schválení programu:

1. Technické náležitosti

2. Návrh na rozdělení dotací neziskovým subjektům na rok 2019

3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy včetně návrhu rozpočtu fondů a

nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019

4. Žádost o finanční dar - Hospic sv. Alžběty

5. Schválení chybějících členů výborů zastupitelstva

6. Různé

6.1. Komise starosty - informace o doplnění členů komisí

6.2. Rozdělení činností starosty a místostarosty

6.3. Plán jednání ZMČ na rok 2019

6.4. Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 

7. Interpelace

8. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program:

1. Technické náležitosti

2. Návrh na rozdělení dotací neziskovým subjektům na rok 2019

3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy včetně návrhu rozpočtu fondů a

nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019

4. Žádost o finanční dar - Hospic sv. Alžběty

5. Schválení chybějících členů výborů zastupitelstva

6. Různé

6.1. Komise starosty - informace o doplnění členů komisí

6.2. Rozdělení činností starosty a místostarosty

6.3. Plán jednání ZMČ na rok 2019

6.4. Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 
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7. Interpelace

8. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/VIII/3 bylo schváleno.

2. Návrh na rozdělení dotací neziskovým subjektům na rok 2019

V termínu stanoveném směrnicí pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu městské části bylo
podáno  13  žádostí  a  1  žádost  bez  právní  subjektivity  —  oddíl  stolního  tenisu.  Po  termínu  31.10.2018
stanoveném pro podání žádostí na rok 2019 podal žádost Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Žádosti všech subjektů jsou neinvestiční s výjimkou spolku Svornost na rekonstrukci toalet, která splňuje
charakter investice.

Na konkrétní projekt bylo podáno 6 žádostí:

Junák – český skaut, středisko Hiawatha žádost o 15 000 Kč Název projektu — provoz skautského oddílu1.
Fénix v roce 2019Využití na rozšíření zájmové aktivity o pořádání dvou částečně se překrývajících schůzek
pro věkově oddělené skupiny a tím lépe přizpůsobit a zatraktivnit připravovaný program ( děti ve věku 5-14
let).
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, žádost o 55 000 Kč Název projektu – měření emisí a2.
hluku v oblasti Brna-BosonohVyužití na provoz a fungován í přístrojů na měření emisí a hluku – náklady na
energie, kontroly, opravy, kalibrace, zpracování a vyhodnocení získaných dat.
Svornost Bosonohy, žádost o 100 000 Kč Název projektu – zkvalitnění sociálního zázemí orlovnyVyužití na3.
rekonstrukci sociálního zařízení v budově Bosonožské orlovny.
Človíček (One Little), žádost o 29 000 Kč Název  projektu – přírodní dětský klub Človíček Brno-Bosonohy –4.
podpora rozvíjející se klubové činnosti, slavnostiVyužití na přírodní dětský klub Človíček Brno-Bosonohy –
materiální vybavení, a podpora dalších nutných nákladů spojených s činností klubu, realizace slavností pro
širokou veřejnost.
Človíček (One Little), žádost o 8 000 Kč Název projektu – Folkový festival Ježíškovo folkové Brnění5.
2019Využití na pronájem prostor orlovny pro Folkový festival Ježíškovo folkové Brnění 2019, propagace a
dokumentace projektu
FKSK Brno-Bosonohy, žádost o 60 000 Kč Název projektu – Bosonožský rok fotbalu 2019 aneb bosonožský6.
fotbal jubilujeVyužití na výdaje spojené s výročím 90.let zahájení organizovaného fotbalu v Bosonohách –
zajištění ozvučení, moderování, plakáty, dresy, ocenění bosonožských osobností, fotodokumentace a
videodokumentace
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, žádost o 10 000 Kč Název projektu –7.
pomoc dětem z azylového domu  „Programy pro děti“Využití – na volnočasové aktivity pro děti z azylového
domu. Žadatel podal žádost po termínu dne 27.11.2018.  Na provozní náklady bylo podáno 7 žádosti a 1
žádost bez právní subjektivity – oddíl stolního tenisu:

Občané za ochranu bydlení v Brně-Bosonohách, žádost o 30 000 Kč Náklady na pronájem k pravidelným1.
schůzkám, výdaje na dopravu, telefony, tisk kopírování, poštovné.Myslivecký spolek Hájek Bosonohy na
zakoupení krmiva pro zimní přikrmování zvěře, opravy.
Unie ROSKA, reg,org, ROSKA, žádost o 10 000 Kč Částečná úhrada nájmu kanceláře2.
Myslivecký spolek Hájek Bosonohy, žádost o 20 000 Kč Zakoupení krmiva pro zimní přikrmování zvěře,3.
stavba, opravy a údržba zásypů, kemelců a ostatních mysliveckých zařízení v honitbě, pořízení mysliveckého
psa za účelem výkonu práva myslivosti.
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, žádost o 70 000 Kč Materiální vybavení, údržba stávajícího4.
vybavení, oprava údržba požárních čerpadel, ceny do soutěží, odměny, volnočasové aktivity, jízdné, školení
vedoucích a instruktorů, startovné.
Tenisový klub Brno-Bosonohy, žádost o 50 000 Kč Energie, jarní úprava kurtů, nákup antuky, míčů,5.
cestovné.
FKSK Bosonohy, žádost o 230 000 Kč Startovné na turnajích mládeže, nájemné tělocvičny, údržba areálu,6.
provoz budovy, náklady na opravy, nákup sportovního materiálu a vybavení, cestovné, energie
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Svornost Bosonohy, žádost o 80 000 Kč Pronájem prostor na pořádání divadelních představení, nácviky,7.
pořádání dalších kulturních akcí, ozvučení pohádky tombola na maškarní ples. Žádost bez právní
subjektivity – oddíl stolního tenisu, žádost o 25 000 Kč žádá předseda oddílu jako fyzická osoba. Dle
směrnice se dotace poskytují pouze právnickým subjektům. Aby bylo možné nějak finančně podpořit činnost
oddílu stolního tenisu, je možné to realizovat formou bezplatného pronájmu v orlovně a navýšit dotaci
spolku Svornost s vymezením tohoto účelu ve veřejnoprávní smlouvě.

Na základě směrnice pro poskytování příspěvků je stanoveno, že celkový objem poskytovaných příspěvků
nepřesáhne 3,5% z celkové výše příjmů schváleného rozpočtu na příslušný rok bez zapojení financování.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je celkový objem příjmů bez zapojení financování  21 566 000 Kč, 17 583 000
Kč , z toho 3,5%  činí částku 754 810 Kč.

Veřejnosprávní  smlouvy  na  jednotlivé   dotace  budou  zpracovány  na  základě  schválené  výše  finančních
prostředků a po provedení předběžné veřejnosprávní kontroly budou předloženy ke schválení na  zasedání
ZMČ v roce 2019.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Oddíl stolního tenisu — pronájem orlovny:

předsedající navrhl nevinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč.

Diskuze:
starosta: žádost  podali  stejní  žadatele  jako  v  minulých  letech.  Opětovně  došlo  k  nedodržení

termínu podání vyúčtování k 15.12. příslušného roku. Budeme to i nadále tolerovat nebo
přistoupíme k sankcím.

Ing. Daniela
Kalná:

ve finančním výboru jsme se shodli na tom, že bychom měli přistoupit k pokutám alespoň
z výchovných důvodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro oddíl stolního tenisu ve výši
20.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/VIII/3 bylo schváleno.

Spolek Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno — provoz klubu, materiál, pronájem:

předsedající navrhl částku 12.000 Kč,

Ing. Daniela Kalná navrhla částku 11.000 Kč,

Ing. Pavel Kilian navrhl částku 14.000 Kč.

Diskuze:
Členové
zastupitelstva::

debatovali  o  výchovném  dopadu  pokutování  žadatelů.  Jedná  se  především  o
organizace, které se starají o aktivní volný čas nejenom dětí a mládeže, ale všech
občanů,  kteří  projeví  zájem.  Dále  pak  byla  navržena aktualizace  formuláře  pro
žadatele (úkol pro finanční výbor —aktualizace formuláře).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje spolku Junák – český skaut, středisko Hiawatha
Brno neinvestiční dotaci ve výši 14.000 Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 3 (Dočekal M., Rozmarin M., Sojka M.) / Zdrželi se: 2 (Čoupek A., Kalná D.)
Usnesení č. 6/VIII/3 bylo schváleno.

Myslivecký spolek  Hájek Bosonohy — přikrmování zvěře, medikace:

předsedající navrhl částku 20.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  neinvestiční dotaci pro Myslivecký spolek Hájek Bosonohy ve
výši 20.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/VIII/3 bylo schváleno.

Fotbalový klub SK Bosonohy — nájem, cestovné, turnaje, rozhodčí, energie, opravy:

Předsedající navrh 190.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Fotbalový klub SK Bosonohy
ve výši 190.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/VIII/3 bylo schváleno.

Fotbalový klub SK Bosonohy — devadesátileté výročí založení fotabového klubu:

předsedající navrhl částku 35.000 Kč

Ing. arch. Arnošt Čoupek navrhl částku 60.000 Kč.

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček: vznesl požadavek na doplnění přehledové tabulky kde by byla vidět výše příspěvku v

minulých letech a návrh vedení radnice.
starosta: návrh vedení radnice byl zpracováván v posledních dnech, proto je předkládán nyní

aktualně na zastupitelstvu.
Paní Dočekalová: na jednání je předkládán ve vyvěšované podobě, jedná se o paragrafový rozpočet,

pokud je potřeba nějaké doplňující údaje, je možné je na požádání před zasedáním
rozeslat.

Martin Černý: vznesl dotaz, zda fotbalový klub, požádal o příspěvek na oslavu výročí u města Brna či
Jihomoravského kraje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  neinvestiční dotaci k uspořádání oslav výročí založení pro
Fotbalový klub SK Bosonohy ve výši 60.000,00 Kč (návrh Ing. arch. Čoupka).

Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 5 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 5 (Dočekal M., Kalná
D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Fotbalový klub SK Bosonohy — devadesátileté výročí založení fotabového klubu:

návrh Miroslava Sojky 35.000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  neinvestiční dotaci k uspořádání oslav výročí založení pro
Fotbalový klub SK Bosonohy ve výši 35.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)
Usnesení č. 9/VIII/3 bylo schváleno.

Tenisový klub Brno-Bosonohy — antuka, úprava dvorců, tenisové míče, energie:

předsedající navrhl částku 50.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  neinvestiční  dotaci  pro  Tenisový  klub  Brno-
Bosonohy ve výši 50.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.)
Usnesení č. 10/VIII/3 bylo schváleno.

Svaz dobrovolných hasičů — soutěže, stejnokroje, opravy, cestovné, školení

předsedající navrhl 40.000 Kč.

Ing. Daniela Kalná navrhla 36.000 Kč.

Ing. Alois Mitrenga navrhl 50.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Svaz dobrovolných hasišů ve
výši 50.000 Kč

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

Sbor dobrovolných hasičů:

návrh Ing. Daniely Kalné 36.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů ve
výši 36.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/VIII/3 bylo schváleno.

Svornost Bosonohy z.s. —pronájem pro divadlo, ozvučení pohádky, tombola:

předsedající navrhl částku 60.000,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Svornost Bosonohy z.s. ve
výši 60.000,00 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 12/VIII/3 bylo schváleno.

Svornost Bosonohy, z.s. — vybudování sociálního zázemí (toalety):

předsedající navrhl neposkytnout žádný příspěvek.

Mgr. Petr Juráček navrhl 50.000 Kč

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček: podrobněji popsal důvody žádosti spolku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci na opravu sociálního zázemí pro
Svornost Bosonohy z.s. ve výši 50.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 6 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0
Návrh usnesení nebyl přijat.

Svornost Bosonohy z.s. — vybudování sociálního zázemí (toalety):

návrh Miroslava Sojky 0,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci na opravu sociálního zázemí pro
Svornost Bosonohy z.s. ve výši 0,00 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 3 (Černý M., Juráček P., Kilian P.)
Usnesení č. 13/VIII/3 bylo schváleno.

Roska Brno-město, p.s. — částečný pronájem kanceláře:

předsedající navrhl 9.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  neinvestiční dotaci pro spolek Roska Brno-město p.s. ve výši
9.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)
Usnesení č. 14/VIII/3 bylo schváleno.

Človíček One Little — činnost lesní školky:

předsedajcí navrhl 7.000 Kč

Ing. Pavel Kilian navrhl 15.000 Kč.

Jiří Výplach navrhl 29.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro organizaci Človíček One
Little ve výši 29.000 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Kalná D., Sojka M.)
Usnesení č. 15/VIII/3 bylo schváleno.
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Človíček One Little — folkový festival Ježískovo folkové brnění 2019:

předsedající navrhl 5.000 Kč.

Ing. Leoš Jelínek navrhl 8.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro organizaci Človíček One
Little ve výši 8.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Dočekal M., Kalná D., Sojka M.)
Usnesení č. 16/VIII/3 bylo schváleno.

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách— měření emisí a hluku:

předsedající navrhl částku 10.000 Kč,

Ing. Alois Mitrenga navrhl částku 50.000 Kč,

Ing. Pavel Kilian narhl částku 55.000 Kč.

Diskuze:
Členové
zastupitelstva:

diskutovali o důležitosti a výši finanční podpory spolku, který se aktivně zabývá
problémem dopravy v MČ, o zlepšení oboustranné spolupráce mezi spolkem a obcí,
aby se dosáhlo pozitivních výsledků podmínek v oblasti dopravy. Dalším tématem
bylo  dodávání  zpracovaných  údajů  měření  emisí  v  návaznosti  na  poskytnutou
neinvestiční dotaci.

Ing. Leoš Jelínek: přislíbil zajištění dodání výsledků měření za rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro spolek Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách ve výši 55.000 Kč.

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

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách— měření emisí a hluku:

Ing. Alois Mitrenga Navrhl částku 50.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro spolek Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách ve výši 50.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Čoupek A., Dočekal M., Sojka M.) / Zdrželi se: 1 (Výplach J.)
Usnesení č. 17/VIII/3 bylo schváleno.

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách— nájem, cestovné, telefony, poštovné:

předsedající navrhl částku 10.000 Kč,

Ing. Leoš Jelínek navrhl částku 15.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro spolek Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách ve výši 15.000 Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 2 (Čoupek A., Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/VIII/3 bylo schváleno.

Diecézní charita Brno, Domov u sv. Markéty pro matky s dětmi — programy pro děti:

předsedající nenavrhl žádnou částku,

Martin Černý navrhl částku 10.000 Kč,

Martin Rozmarin navrhl částku 5.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Diecézní charitu, Domov u
sv. Markéty pro matky s dětmi ve výši 5.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 2 (Dočekal M., Sojka M.) / Zdrželi se: 8 (Černý M., Čoupek A., Jelínek L., Juráček P., Kalná
D., Kilian P., Mitrenga A., Výplach J.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Diecézní charita Brno, Domov u sv. Markéty pro matky s dětmi — programy pro děti:

Martin Černý navrhl částku 10.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční dotaci pro Diecézní charitu, Domov u
sv. Markéty pro matky s dětmi ve výši 10.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 2 (Dočekal M., Sojka M.) / Zdrželi se: 1 (Rozmarin M.)
Usnesení č. 19/VIII/3 bylo schváleno.

3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy včetně návrhu rozpočtu fondů a nákladů a
výnosů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019

ZMČ Brno-Bosonohy  je  předložen  základní  návrh  rozpočtu,  který  byl  zpracován  dle  podkladů  minulých
rozpočtů, uzavřených smluv, žádostí neziskových organizací, podkladů zřízené příspěvkové organizace. Návrh
rozpočtu  MČ Brno-Bosonohy  na  rok  2019  je  v  souladu  se  schválenou  změnou  zásad  přípravy  rozpočtu
zpracování v paragrafovém členění. V rozpočtu jsou zapracovány neinvestiční i investiční dotace neziskovým
subjektům v požadované výši dle jednotlivých žádostí.

 Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce ÚMČ od  30.11.2018 do 18.12.2018 dle zákona č. 250/2000 Sb.,
v platném znění.

 

 

 

 

Komentář k jednotlivým §:

Příjmová část:

§ 1019 – nájemné za pronájem zahrádek dle nájemních smluv
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§ 2169 – sankce za porušení ustanovení stavebního zákona uložené stavebním úřadem ÚMČ

§ 3119 – příjmy související se zřízenou příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Bosonožské nám. – odvod  z odpisů

§ 3349 – příjmy z reklamy Bosonožského zpravodaje

§ 3399 – příjmy z kulturních akcí - vstupné, sponzorské dary a platby za reklamu u příležitosti kulturních akcí

§ 3613 – nájemné z ostatních nemovitostí – BOSA, pronajaté nebytové prostory

§ 3639 – komerční pronájem pozemků dle nájemních smluv

§ 6171 – platby za kopírování ,hlášení, sankce a náklady řízení z přestupkových jednání

§ 6310 – příjmy ze služeb bankovních ústavů – úroky z bankovních účtů

 

Výdajová část:

§ 1070 – dotace mysliveckému spolku Hájek Bosonohy

§ 2212 – výdaje na letní čištění komunikací, zimní údržbu, opravy komunikací, péče o silniční zeleň

§ 2219 – údržba chodníků

§ 2321 – výdaje související s kanalizací – projektová dokumentace k přípojkám občanů, kanalizační přípojky
k objektům ve vlastnictví MČ

§ 2333 – revitalizace oblasti Poklona u studánky( u Panenky Marie)

§ 3119 – příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ, investiční dotace na pořízení nové
myčky do MŠ Konopiska, včetně spoluúčasti MČ

§ 3233 – výdaje související s volnočasovým centrem BOSA – materiální, majetkové, energie, služby, opravy

§ 3341 – opravy místního rozhlasu

§ 3349 – tisk, grafika a redaktor Bosonožského zpravodaje

§ 3399 – kulturní akce pořádané městskou částí, dotace spolku Svornost

§ 3412 – sportoviště Hoštická a s tím související údržba

§ 3419 – dotace na tělovýchovnou činnost – Fotbalový klub a Tenisový klub

§ 3421 – péče o dětská hřiště včetně revizí, dotace spolku Junák – Český skaut a Človíček (One Little)

§ 3429 – výdaje na Senior klub včetně trénování paměti

§ 3631 – vánoční osvětlení – pořízení nového, montáž a demontáž stávajícího

§ 3632 – příspěvky na hřbitov v Troubsku dle uzavřených smluv

§ 3636 – služby a opravy související s územním rozvojem, nájemné za pozemky Sportovních klubů, revitalizace
Bosonožského nám., elektropřípojka k lesnímu hřišti pod myslivnou

§ 3639 – výdaje na pracovní četu – materiální, majetkové, oprava techniky, školení zaměstnanců, ochranné
pomůcky, pohonné hmoty

§ 3699 – dotace spolku Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách
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§ 3729 – likvidace černých skládek

§ 3745 – údržba zeleně, včetně nové výsadby, akce Ukliďme Česko

§ 4349 – dotace spolku ROSKA

§ 5511 – dotace Hasičskému záchrannému sboru Jmkraje dle uzavřené smlouvy

§ 5512 – revize hasicích přístrojů, dotace spolku Sdružení dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy

§ 6112 – výdaje na odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, cestovné členů ZMČ, školení,
telefony uvolněných členů ZMČ

§ 6171 – výdaje na činnost úřadu, zahrnuje i výdaje na elektřinu za 10 odběrních míst, která nemají samostatný
paragraf,  za  2  odběrní  místa  plynu,  a  1  odběrné místo  vodného a  stočného.  Zahrnuje  i  investiční  akci
rekonstrukce budovy ÚMČ z prostředků Magistrátu města Brna včetně spoluúčasti MČ.

§ 6223 – výdaje na návštěvu italské delegace v MČ Brno-Bosonohy nebo návštěvu naší delegace v Itálii

§ 6310 – bankovní poplatky za vedení účtů

§ 6320 – pojištění veškerého majetku MČ

§ 6399 – daň z příjmů právnických osob za obce – tuto daň platí obec sama sobě a je obsažena jak v příjmové
tak ve výdajové části rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Příjmy pro rok 2019 dle paragrafového členění celkem 21.566.000 Kč.

Diskuze:
z řad členů zastupitelstva: byl vznesen dotaz na výši ubytovacího a lázeňského poplatku, na vývoj poplatků

za psi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje příjmy pro rok 2019 dle paragrafového členění
celkem 21.566.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 20/VIII/3 bylo schváleno.

Neinvestiční výdaje pro rok 2019 dle paragrafového členění ve výši 19.368.000 Kč.

Diskuze:
Ing. Leoš Jelínek: § 3636 nájemné za pozemky sportovních klubů? Co to obsahuje?
starosta: jedná se o pronájem za pozemky kolem budovy Vzhledná 5.
členové zastupitelstva: se pozastavili a srovnávali výši nájemného za fotbalové hřiště a pozemků kolem

samoobsluhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje neinvestiční výdaje pro rok 2019 dle paragrafového
členění ve výši 19.368.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)
Usnesení č. 21/VIII/3 bylo schváleno.

Investiční výdaje pro rok 2019 dle paragrafového členění ve výši 3.221.000 Kč.

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček: vznesl dotaz, zda nejsou plánovány další investiční akce, především v souvislosti s

volebními programy všech uskupení (cyklostezky, kontejnerová stanoviště........)
P. starosta a
místostarosta:

již naplánované investice jsou se schodkem v rozpočtu. Je možné přidat další, pokud
budou pro nás vyšší prioritou, např. vybudování kontejnerového stanoviště je možné
řešit  v  rámci  revitalizace  Bosonožského  nám.,  cyklostezky  je  možné  řešit  i  z
postoupené dotace na účelové komunikace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Investiční výdaje pro rok 2019 dle paragrafového
členění ve výši 3.221.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/VIII/3 bylo schváleno.

Tvorba a čerpání sociálního fondu pro rok 2019 v výši 244.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje tvorbu a čerpání  Sociálního fondu na rok 2019
v objemu 244.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/VIII/3 bylo schváleno.

Fond pro přebytek hospodaření pro rok 2019 ve výši 1.507.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Fond pro přebytek hospodaření pro rok 2019 ve výši
1.507.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/VIII/3 bylo schváleno.

Náklady vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 v objemu Kč 510.000 Kč a  výnosy vedlejší hospodářské
činnosti na rok 2019 v objemu 716.000 Kč s návrhem výsledku hospodaření po zdanění ve výši Kč 167.000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje náklady vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019
v objemu Kč 510.000 Kč a  výnosy vedlejší  hospodářské činnosti  na rok 2019 v objemu 716.000 Kč
s návrhem výsledku hospodaření po zdanění ve výši Kč 167.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25/VIII/3 bylo schváleno.

Předložený  schodkový  rozpočet  Městské  části  Brno-Bosonohy  na  rok  2019  s  objemem  příjmů  ve  výši
21.566.000 Kč, s objemem výdajů ve výši 22.589.000 Kč, přičemž schodek ve výši 1.023.000 Kč  bude kryt
financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje schodkový rozpočet Městské části Brno-Bosonohy
na rok 2019 s objemem příjmů ve výši 21.566.000 Kč, s objemem výdajů ve výši 22.589.000 Kč, přičemž
schodek ve výši 1.023.000 Kč  bude kryt financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)
Usnesení č. 26/VIII/3 bylo schváleno.

4. Žádost o finanční dar - Hospic sv. Alžběty

Hospic sv. Alžběty požádal Městskou část Brno-Bosonohy o poskytnutí finančního příspěvku nebo daru na
zajištění péče pro občany. V roce 2018 pečoval hospic o 2 občany z MČ Brno-Bosonohy.

Hospic sv. Alžběty poskytuje paliativní péči převážně onkologicky nemocným pacientům s ukončenou léčbou,
kteří se nachází v terminálním nebo preterminálním stádiu nemoci. Při hospitalizaci poskytuje hospic péči co
nejvíce podobnou domácímu prostředí.

Náklady na provoz každého lůžka činí 2 431 Kč za každý den péče. 80 % nákladů je pokryto prostřednictvím
plateb  od  zdravotních  pojišťoven,  provozními  dotacemi  města  Brna  a  Jihomoravského  kraje,  spoluúčastí
pacienta 290 Kč/de za zvýšené sociální náklady a adekvátní částí z příspěvku na péče pacienta, pokud mu byl
přiznán.

Zdravotní pojišťovny a dotace hradí 80 % nákladů, zbývajících 20 % nákladů musí pokrýt organizace z vlastních
zdrojů, což je pro obecně prospěšnou společnost velmi těžký úkol.

Poskytování finančních darů není v MČ Brno-Bosonohy nijak upraveno, o každé došlé žádosti jedná nejbližší
ZMČ.  Poskytnutí  finančního  daru  je  mimo  režim  dotací  poskytovaných  dle  směrnice,   kde  není  třeba
předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly ani uzavření veřejnoprávní smlouvy dle správního
řádu.

Ing. Pavel Kilian navrhl 15.000 Kč,

Martin Černý navrhl částku 10.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  poskytnutí  finančního  daru  obecně  prospěšné
společnosti Hospic sv. Alběty, IČ: 26604582 ve výši 10.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Čoupek A., Kilian P., Výplach J.)
Usnesení č. 27/VIII/3 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
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Jedná se o navýšení výdajů na poskytnutí  finančního daru pro obecně prospěšnou společnost Hospic sv.
Alžběty.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a objem financování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  rozSchvaluje  rozpočtové  opatření  č.  30/2018
v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 10 000 Kč na straně výdajů v § 3525-
Hospice  a  v  objemu + 10 000 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. 28/VIII/3 bylo schváleno.

5. Schválení chybějících členů výborů zastupitelstva

Předseda finančního výboru doplnil jako člena pana Nekvapila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje doplnění  pana Nekvapila  jako člena finančního
výboru pro volební období 2018-2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29/VIII/3 bylo schváleno.

Předseda  kontrolního  výboru  doplnil  jako  členy  paní  Měcháčkovou,  pana  Jirana,  pana  Růžičku  a  pana
Nekvapila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  doplnění  paní  Měcháčkové,  pana Jirana,  pana
Růžičky a pana Nekvapila za členy kontrolního výboru pro volební období 2018-2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30/VIII/3 bylo schváleno.

6. Různé

Návrh na prodloužení zasedání o 30 minut.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje prodloužení zasedání o 30 minut.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31/VIII/3 bylo schváleno.

6.1.. Komise starosty - informace o doplnění členů komisí

Komise starosty

Informace o doplnění členů bytové komise:

předsedkyně bytové komise doplnila členy do konečné podoby — Jiří Výplach, Marcela Melounová, Marta
Ceklová, Tomáš Mareček,

předseda komise pro dopravu a životní prostředí doplnil  členy do konečné podoby — Ondřej Kresa, Petr
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Juráček, Tomáš lang, Jiří  Výplach, Libor Dolák,

předseda kulturní komise doplnil členy do konečné podoby — paní Kňourková, pan Hurt, paní Kepáková, paní
Čífová, pan Cendelín, paní Ceklová, paní Rozmarinová, paní Del Favero, paní Olejníková, paní Kalná , paní
Medová, paní Langerová, paní Lančaričová,

rekapitulace členu stavební komise — Milan Šrutka, Miroslav Meloun ml., Tomáš Mareček, Zdeněk Pavlata,
Alois Mitrenga, pan Petrovský.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.2.. Rozdělení činností starosty a místostarosty

Kompetence starosty:

- vedení městské části,

- územní plán,

- územní rozvoj,

- investice,

- doprava,

- infrastruktura, kanalizace,

- majetek,

- smlouvy,

- hřbitov,

- uklízecí četa,

- rozhlas

 

Kompetence místostarosta:

- životní prostředí,

- zeleň,

- základní a mateřská škola,

- volnočasové centrum BOSA,

- kultura,

- sport,

- bytový dům.

Diskuze:
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členové
zastupitelstva:

se postupně dotazovali na konkrétní rozdělení kompetencí. Například v souvislosti
kompetence zeleň a koordinace údržby (uklízecí  četa).  Další  připomínkou bylo
konkretizovat  kompetence  infrastrukura  o  budování  kanalizace.  Dále  zazněla
připomínka k nedelegování kompetence dopravy panu místostarostovy v souvislosti
s oboustranně fungující spoluprací se spolkem Občané za ochranu kvality bydlení v
Brně-Bosonohách.

starosta a
místostarosta:

rozdělení kompetencí je naše domluva, nebráníme se k přesunutí v budocnu.

Ing. Alois Mirtenga: navrhl, aby nosný obor doprava byla v kompetenci pana místostarosty

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.3.. Plán jednání ZMČ na rok 2019

Plán zasedání na rok 2019 bude projednán na příštím jednání.  (nová data 12.12.2019, 7.2.2019, 21.3.2019)

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6.4.. OZV - veřejná produkce hudby

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, je zpracovatelem obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění. V příloze této vyhlášky jsou
stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci
hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato příloha je aktualizována každých 12 měsíců od nabytí účinnosti
vyhlášky.

Je nutné na MMB sdělit, zdali navrhujeme stanovení nových míst, na kterých by měla být veřejná produkce
hudby upravena, nebo nenavrhujeme žádná místa, popř. ponecháváme přílohu vyhlášky v jejím stávajícím
znění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí se stávající přílohou k obecně závazné vyhlášce o
regulaci veřejné produkce hudby.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32/VIII/3 bylo schváleno.

7. Interpelace

8. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Ověřovatelé: Ing. Leoš Jelínek   ............................................................
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Jiří Výplach   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


