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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 24 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 20. 5. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 do 19:50 hodin
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr

Juráček od 17:05, Ing. Daniela Kalná od 17:05, Ing. Pavel Kilian od 17:35, Ing.
Alois Mitrenga do 19:00, Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach.

Omluveni: Miloslav Dočekal
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Martin Rozmarin, Martin Černý

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

A. Organizační náležitosti

Předsedající jmenoval jako zapisovatelku paní Martinu Dvořákovou

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  jako  ověřovatele  zápisu  zastupitele  Martina
Rozmarina, a Martina Černého.

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

Usnesení č. 1/24 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu zasedání.

Nebyl podán žádný návrh na doplnění programu zasedání.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 23. zasedání ZMČ

B. Navržený program

1. Požadavek na změnu dopravního řešení náměstí - jih.
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2. Podání - nesouhlas s dopravním řešením v prostoru školy.

3. Darovací smlouva s nadačním fondem VÍLY PRO DĚTI.

4. Rozpočtové opatření č. 8

5. Stanovisko ke směně pozemků

6. Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci.

7. Závazek MČ k nové jednotřídní mateřské škole.

8. Informace z radnice, Výboru a Komisí.

9. Různé - dotazy a připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program zasedání beze změn.

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

Usnesení č. 2/24 bylo schváleno.

B.1. “Požadavek na změnu dopravního řešení náměstí - jih“

Občané bydlící  na  Bosonožském náměstí  nesouhlasí  se  současnou podobou dopravního řešení  jižní  části
Bosonožského náměstí. Požadují projednat své požadavky na zasedání ZMČ.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Martin Černý, Mgr. Petr Juráček, Ing. arch.

Arnošt Čoupek.
V průběhu diskuze se dostavili
zastupitelé:

Ing. Daniela Kalná, Mgr. Petr Juráček a Ing. Pavel Kilián

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  bere  na  vědomí  požadavek  tří  občanů  na  projednání
navržených dopravních změn dopravního řešení jižní strany Bosonožského náměstí.

Dále ZMČ Brno-Bosonohy konstatuje, že požadované změny budou brány v úvahu při dalším jednání
týkajícím se dopravní obslužnosti Bosonožského náměstí jako celku.

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

Usnesení č. 3/24 bylo schváleno.

B.2. “Podání – nesouhlas s dopravním řešením v prostoru ZŠ“

Celkem 148 občanů podepsalo žádost, jejíž obsah je přílohou tohoto bodu jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí žádost občanů na úpravu dopravního řešení
v prostoru kolem ZŠ na Bosonožském náměstí, která je přílohou bodu tohoto jednání.

Dále ZMČ Brno-Bosonohy konstatuje, že požadované změny budou brány v úvahu při dalším jednání
týkajícím se dopravní obslužnosti Bosonožského náměstí jako celku.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Výplach J.)

Usnesení č. 4/24 bylo schváleno.

B.3. Darovací smlouva s nadačním fondem VÍLY PRO DĚTI

Městská část byla oslovena nadačním fondem VÍLY PRO DĚTI s žádostí o poskytnutí finančního daru. Dar bude
použit na uměleckou výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Martin Černý, Ing. Pavel Kilian

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  uzavření darovací smlouvy s nadačním fondem
VÍLY PRO DĚTI na částku 5 000,- Kč, s účinností po provedeném příslušném rozpočtovém opatření.

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

Usnesení č. 5/24 bylo schváleno.

B.4. Rozpočtové opatření č. 8/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

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

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

Obsahem rozpočtového opatření je poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu Víly pro děti na uměleckou
výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 v rozpočtu Městské
části  Brno-Bosonohy na rok 2021 v  objemu + 5 000 Kč na straně výdajů v  §  3900-ostatní  činnosti
související se službami pro obyvatelstvo a  zvýšení financování v objemu 5 000 Kč v položce 8115-změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Ukládá ÚR1  zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021 a
zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

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

Usnesení č. 6/24 bylo schváleno.

B.5. Stanovisko se směně pozemků mezi žadatelem a SMB

Městská část  Brno-Bosonohy má zpracován v oblasti  životního prostředí  investiční  záměr „Obnova vodní
nádrže U Panenky Marie“ v k. ú. Bosonohy. Projekt vypracovala VZD INVEST s.r.o. IČ 26954834. V rámci
projektu dojde k vybudování nádrže včetně její zátopy, hráze a výpustného objektu.

Parcely dotčené stavbou:

p. č. 620/1 - lesní pozemek, vlastník SMB



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 4 / 7

p. č. 2621 – zahrada, vlastník B. M. Vyškov

90% nádrže je situováno na p. č. 2620/1, viz situační výkres.

Vlastník zahrady p. č. 2621 podmiňuje svůj souhlas se stavbou směnou části pozemků, a to cca 190 m2 z jeho p.
č. 2621 za cca 190 m2 ze sousedního pozemku p. č. 2624, který je ve vlastnictví SMB, viz žádost a přiložené
zákresy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  nemá námitek   a souhlasí  se  směnou  části  pozemku
p.č.2624, který je ve vlastnictví statutárního města Brna o výměře cca 190 m2  za stejně velkou část
pozemku p.č.2621, který je ve vlastnictví žadatele o směnu, tedy pana B. M. dle situačního zákresu, který
je přílohou tohoto usnesení.

Směna pozemků umožní realizaci investiční akce městské části,  tj.  „Obnovu vodní nádrže U Panenky
Marie“ v plném rozsahu.

Ukládá  tajemníkovi  úřadu  neprodleně  zaslat  toto  stanovisko  majetkovému  odboru  MMB  (vyznačit
do formuláře „dispozice s majetkem“.

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

Usnesení č. 7/24 bylo schváleno.

B.6. Návrh smlouvy o dílo s cenovou nabídkou

Materiál již byl projednáván na zasedání ZMČ a odložen z důvodu získání stanoviska vlastníka dotčeného
stavbou – pana M. B.  Vlastník svůj souhlas se stavbou podmiňuje směnou pozemků.

Společnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34 v roce 2020 zpracovávala nižší stupeň dokumentace (studii)
na uvedenou akci, čímž prokázala svou odbornou způsobilost a nyní již i místní a věcnou znalost problematiky.
Z tohoto důvodu je navrženo tuto veřejnou zakázku zadat přímo tomuto dodavateli dle Článek III. písm. c)
pravidel pro zadávání veřejných zakázek:

Zastupitelstvo si vyhrazuje v případech vhodnosti, účelnosti a efektivnosti (např. cílené jednorázové nákupy,
právní,  projekční,  analytické,  inženýrské,  autorizované  a  další  znalecké  služby  a  poradenství)  svým
rozhodnutím vyzvat k plnění veřejné zakázky (přijetím objednávky, uzavřením smlouvy) předem určeného
dodavatele za cenu nabídkovou.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy svěřuje  starostovi  městské části  v souladu s „Pravidly a
postupy  při  zadávání  veřejných  zakázek  financovaných  z  rozpočtu  městské  části  Brno-Bosonohy“  čl.
III  písmeno  c)  svou  působnost  jako  zadavatele  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  projektovou
dokumentaci pro umístění a realizaci stavby „Obnova vodní nádrže“.

Z důvodu vhodnosti a účelnosti dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako dodavatele plnění této veřejné
zakázky společnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34; Kpt. Nálepky 2332, Pardubice PSČ 530 02, a to
v rozsahu cenové nabídky, tj. 203 280,- Kč a za podmínek smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto bodu
jednání.

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

Usnesení č. 8/24 bylo schváleno.
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B.7. “Závazek MČ k nové jednotřídní MŠ“

MMB OI  připravuje  Smlouvu o  spolupráci  při  výstavbě  veřejné  infrastruktury  v  rámci  stavby  „OBYTNÁ
ZÓNA SLUNEČNÁ“ jejímž investorem je REZIDENCE SLUNEČNÁ, s.r.o.   

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitele:

Martin Černý, Ing. Pavel Kilian, Ing. Leoš Jelínek, Ing. arch. Arnošt Čoupek,
Mgr. Petr Juráček, Ing. Alois Mitrenga.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy potvrzuje že městská část Brno-Bosonohy bude zřizovatelem
a provozovatelem jednotřídní mateřské školy pro 20 dětí vyčleněné v jednom z bytových domů stavby
“Obytná zóna Slunečná“

a pověřuje starostu MČ informovat o tomto závazku žadatele, tj. MMB Odbor investiční, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 1 (Sojka M.) / Zdrželi se: 3 (Kalná D., Kilian P., Výplach J.)

Usnesení č. 9/24 bylo schváleno.

B.8. Informace z radnice

Bod je zařazen na základě usnesení č. 11/15.VIII ze dne 21.5.2020:

„Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy schvaluje  zařazení  bodu na  každém zasedání  zastupitelstva
„Informace  z  radnice“,  kde  starosta  a  místostarosta  písemně  předloží  zásadní  informace  z  dění  v  MČ
za uplynulé období.“

Činnost starosty 16.4. až 13.5.2021

16.4. Kontrola technického provedení dlažby a schodů u základní školy. Prověření spádu dlažby z důvodu
odtékání vody z prostoru před vstupem do základní školy a opětovné připomínkování nedostačujících výjezdů
z nemovitostí a špatného výstupu zaparkovaných aut na vyhrazeném parkovišti – výstup z auta přímo do zeleně
– zvážit přidání ještě jedné přídlažby.

20.4. Kontrolní den kanalizace. Vzneseny požadavky za MČ na stavbu a dozor, viz zápis.

21.4. Zástupce firmy Pavlíček-Mordíly S.r.o. podepsal novou smlouvu na přepis vodoměru na nového jednatele
firmy.

23.4. Se zástupci stavby kanalizace, dozoru – prověření řešení chodníku a položení dlažby v prostoru před
Hostincem u  Čoupků.  Na  místě  dohodnuto  řešení  se  souhlasem všech  zúčastněných.  Opětovné  jednání
o problematice nedostačujících vjezdu i s částí majitelů nemovitostí a dohodnuta schůzka s projektantkou
na 26.4. v 11:00 hod.

26.4. Na schůzce byla projektantka vyzvána, aby našla takové řešení, aby občané mohly vyjíždět ze svých
nemovitostí bez problémů.

27.4. Předání staveniště ulice Hoštická na položení elektrického vedení firmy Eg.d. a chráničky na místní
rozhlas.

29.4. Neplánovaná schůzka s občany a zástupci magistrátu z důvodu špatného dopravního řešení komunikace a
výjezdu z nemovitostí na ulici Bosonožské nám. za základní školou. Zástupci města Brna přislíbili prověření
námi navržených možností (parkování před základní školou na hlavní silnici na Bosonožském nám., ponechat
komunikaci v původní šířce u domů 53 až 59, přidat chodník u komunikace za školou ve spodní části k hasičce
a nedostačující výjezdy z nemovitostí).
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4.5. Kontrolní den kanalizace – zúčastnil se projektant komunikací v rámci výstavby kanalizace, který byl
pověřen, aby zjistil, zda jsou možné úpravy vjezdů provést tak, aby se dalo z nich napojit na komunikaci, dále
umístění odvodňovacího žlabu ve spodní části u hasičky. Byl pověřen návrhem zábradlí a jeho umístěním
v prostoru školy a ulice U Smyčky, ostatní viz. zápis.

6.5. Účast na zprovoznění ulice Troubská. Na místě samém podané připomínky hlavnímu stavbyvedoucímu
na provizorní úpravu chodníků, údržby komunikace-zkropení povrchu v době zvýšené prašnosti. Domluveno 2x
denně.

10.5. Žádost na TSB o připoložení chráničky a vedení místního rozhlasu v ulicích Hoštická, Troubská a konečná
autobusu 69.

12.5.  Jednání  se starostou Ostopovic panem Simonem, který bude účastníkem jednání  za dotčenou obec
ohledně studie Bosonoh, v rámci připomínkování studie na KAMu 18.5. Seznámil mě, že na části našeho
katastru za dálnici u železnice chtějí navrhnout umístění cyklistické stezky.

13.5. Sněm starostů.

Činnost místostarosty za období od 16.4.do 20.5.2021

Hlavní náplní práce v uplynulém období bylo, vedle řešení problematiky spojené s budováním kanalizace,
problematika dopravního a inženýrského řešení ulice Bosonožské náměstí a Vratná.

Účastnil jsem se spolu se starostou pravidelných jednání v rámci technických dnů stavby a připomínkujeme
postup, navrhujeme změny atd. (viz zápisy). Kancelářská administrativa, seřazení a umístění informací na FB,
na www a na ČO a odpovědí na běžné dotazy a žádosti, telefonáty a korespondence.

V rámci stavby jsem spolu se stavbyvedoucími a technickým a investičním dozorem řešil přímo na stavbě a
na technických dnech (zápisy z jednání jsou zastupitelům přeposílány e-mailem):

- sjízdnost komunikací, úklid komunikací, všude přítomný prach, chaos v mobilním dopravním značení, stav a
sjízdnost  stavebních  komunikací  a  možných  „objížděk“,  problematiku  přípojek  a  umístění  požadovaných
revizních šachet.

- pokračuje má snaha nově řešit dopravní organizaci na ulici Vratná. Nově se tedy bude jednat o tzv. „Obytnou
zónu“. Po konzultacích s projektantem o možnosti změny realizace stavby před dokončením jsem nyní v další
fázi jednání s odpovědnými osobami dotčených organizacemi, správce sítí CETIN, od nějž jsem získal jeho
posudek a dále jsem připravil a odeslal požadované podklady pro zpracování cenového a technického návrhu
překládky a pro uzavření smlouvy o přeložce dotčených sítí. Zatím není k dispozici finální podoba. Nově jsem
jednal  s  dodavatelem prací  na  této  přeložce,  firmou  NetDataCom o  rozsahu  a  organizaci  těchto  prací.
Připravují  projekt  a  jeho rozpočet.  Dále  jsem ve věci  jednal  a  již  obdržel  předběžný souhlas  s  řešením
od DI  PČR.  Generálnímu projektantovi  Ing.  Pištekovi  bylo  nyní  zadáno vypracování  nového prováděcího
projektu této ulice.

- pravidelně kontroluji staveniště kanalizace a upozorňuji, z mého pohledu, na očividné nedostatky, kdy pak
u hl. stavbyvedoucího sjednávám jeho prostřednictvím nápravu. Bohužel, ne vždy jdou věci tak rychle jak bych
si představoval. V posledním období například problematika odvodu dešťových vod z okapů domů na chodníky.
Bohužel, toto řešení je z mého pohledu nešťastné, nicméně realizované dle pokynů investora a uživatel, tedy
BVK.

- na základě pracovního jednání se správcem stavby a dodavatelem stavby na Bosonožském náměstí bylo
alespoň realizováno přidání jedné uliční vpusti ve spodní části náměstí.

- na moji žádost jsem byl přijat a osobně jsem tak na MMB jednal s radním pro dopravu Ing. Kratochvílem a
vedoucím investičního odboru Ing. o možnosti spolufinancování města na úpravách našeho náměstí. Konkrétně
jsem žádal o spolupráci a součinnost dodavatele stavby kanalizace při budovaní parkovacích míst, či rozšíření
komunikace v úseku Vrchní – škola a vybudování parkování K+R u starého vchodu do školy. Další osobní
jednání, které jsem si vyžádal, mám naplánované na 18.5.2021. O výsledku Vás budu informovat.

- na místě samém, tedy na náměstí jsem se sešel s občany v prostoru ulice „za školou“. O problematice jsem
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Vás informoval samostatně e-mailem. Navrhnul jsem uvedená řešení.  Spolu se starostou jsem se účastnil
dalšího jednání s občany a s projektantem, kde jsme situaci a její řešení upřesnili a požádali projektanta o další
kroky. Oba, tedy starosta i já, jsme využili přítomnosti delegace MMB pod vedením náměstka pro dopravu
pana Kerndla, abychom mu osobně předali námi zpracovaný návrh a žádost možného dopracování a řešení
projektu.

- opakovaně pracovní schůzka s projektantem a vedením stavby na Bos. nám, nejen za školou.  Opakovaně
konstatuji, že projekt dostavby kanalizace je v mnoha detailech nedokonalý a vykazuje vady. Dodavatel pak
jaksi „projektuje“ během výstavby. Na toto se společně snažíme upozorňovat a hledat nějaká řešení. Viz víše.
Stále se opakuje.

-  osobní účast na jednání se starostkou Troubska a panem D. L. k možnosti  podání žaloby na nečinnost
KHS JmK ve věci odstranění limitů SHZ z komunikací II/602 a D1. Následně poslán dopis paní primátorce
se žádostí o spolupráci města Brna. (viz. samostatný e-mail, který jsem Vám zaslal) K dnešnímu dni jsem ještě
odpověď neobdržel. O dalším vývoji a postupu Vás budu nadále informovat.

- konečně se mi podařilo nalézt firmu, se kterou jsme odstranili grafiti z budovy starého vodojemu. Prosím,
nejedná se o definitivní podobu, zatím jen o „jakési zkulturnění“ tohoto prostoru. O dalším postupu záchrany
původní podoby objektu jednám s odbornými restaurátorskými firmami. Dále, nezávisle na tom, běží práce
na projektech studentů VUT Brno s  návrhy využití  objektu a  jeho vizualizace.  Další  info  jistě  podá pan
zastupitel Čoupek.

- v souvislosti s požadavkem na změnu oficiálního webu MČ jsem monitoroval internetové stránky měst, obcí a
organizací  a  alespoň  ze  strany  běžného  uživatele,  občana  a  člena  samosprávy  jsem  hledal  co  možná
nejjednodušší, nejpřehlednější a také pokud možno, uživatelský nejpříjemnější „redakční systém“. Jelikož jsem
v této problematice naprostý laik a „jen“ obyčejný uživatel,  zaměřil  jsem se na přehlednost pro potřeby
běžného občana. Viz. pracovní jednání zastupitelů 12.5.2021.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing. Arnošt Čoupek, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr Juráček.

Předsedové dopravní, kulturní a stavební komise podali zastupitelům informace
z jejich činnosti.

B.9. Různé

Diskuze:
V diskuzi
vystoupili
zastupitelé:

Mgr. Petr Juráček, Martin Černý.

Předsedkyně mezinárodní spolupráce s italskou obcí Abbadia Lariana oficiálně předala
předsednictví zastupiteli Martinu Černému.
Z řad občanů byl vznesen dotaz zda by nebylo k vybudování rozhlasu použít použité
sloupy  od  firmy  Veselý.  Další  dotaz  se  týkal  zveřejnění  projektu  revitalizace
Bosonožského  náměstí.
Dalším  dotazem  z  řad  občanů  byl  dotaz,  kdy  bude  zveřejněn  projekt  na  úpravu
Bosonožského náměstí pro občany.

Ověřovatelé: Martin Rozmarin   ............................................................
 

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


