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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 5/VIII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 21. 3. 2019 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 20:05
Přítomno: 8 členů zastupitelstva (Mgr. Petr Juráček přítomen od 19:05)

Omluveni: Ing. Alois Mitrenga, Martin Černý, Mgr. Petr Juráček do 19:05, Ing. Pavel
Kilian

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

Předsedající navrhl jako zapisovatelku paní Martinu Dvořákovou.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/5/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 1 svolání 5 ZMČ VIII

Ing. Leoš Jelínek navrhl jako ověřovatela pana Jiřího Výplacha.

Ing. Daniela Kalná navrhla jako ověrovatele Ing. Leoše Jelínka.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/5/VIII bylo schváleno.

Návrh na doplnění programu jednání do bodu 5.7. "Žádost starostovi MČ Brno-Bosonohy p. Miroslavu Sojkovi
na odvolání p. Ing. arch. A. Čoupka z bunkce předsedy stavební komise."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu jednání o žádost předloženou
zastupiteli - návrh na odvolání předsedy stavební komise.
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Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 3 (Dočekal M., Kalná D., Sojka M.) / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:

bod.1,3 Návrh na doplnění programu jednání

Schválení navrženého programu 5/VIII zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy.

Technické náležitosti1.
Dispozice s majetkem města2.
Výsadba stromů po kácení – hřiště Hoštická3.
Mobilní rozhlas – realizace4.
Různé5.

Pošta1.
Brněnka2.
Změna organizačního řádu3.
Kanalizace III a IV. Etapa4.
Přístup do GIS pro zastupitele5.
Obnovení prezentace projektů na webu6.
Informace z jednání – výbory a komise7.

Interpelace6.
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program 5/VIII zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bosonohy.

Technické náležitosti1.
Dispozice s majetkem města2.
Výsadba stromů po kácení – hřiště Hoštická3.
Mobilní rozhlas – realizace4.
Různé5.

Pošta1.
Brněnka2.
Změna organizačního řádu3.
Kanalizace III a IV. Etapa4.
Přístup do GIS pro zastupitele5.
Obnovení prezentace projektů na webu6.
Informace z jednání – výbory a komise7.

Interpelace6.
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva7.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5/VIII bylo schváleno.

2. Dispozice s majetkem města

Návrh dispozice má souhlasné stanovisko OÚPR. Tato plocha je v současné době pronajímána vlastníkům
sousedního objektu, částečně je zastavěna garáží v majetku žadatelů o dispozici, zbývající část pozemku slouží
pro přístup do nemovitosti žadatelů. Pozemek je od roku 1997 uzavřena NS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s navrženou dispozicí s majetkem města – prodej
pozemku p.č. 36 o velikosti 64 m2 vlastníkům sousedního pozemku dle dispozice MMB/0446107/2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 4/5/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

, bod 2 příloha 2 -p.č. 36 mapový podklad, bod 2 příloha- návrh dispozice

3. Výsadba stromů po kácení – hřiště Hoštická

Na základě provedeného vyhodnocení komisí dne 1.03.2019, kdy rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek
byla nejnižší nabídková cena, doporučila komise zadavateli o výběru nejvhodnější nabídky tohoto uchazeče.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  „ROZHODNUTÍ  ZADAVATELE  O  VÝBĚRU
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ pro VZ „Náhradní výsadba stromů pro MČ Brno-Bosonohy v k. ú. Bosonohy s
následnou povýsadbovou tříletou péčí po kácení topolů u hřiště – Hoštická“ firma Zahradnictví Brno Kresa
s.r.o. dle předložené nabídky ve výši pro rok 2019 Kč ve variantě č.  2) — 150.000,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/5/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 3 Výsadba stromů po kácení – hřiště Hoštická, bod 3 příloha nabídka k hodnocení - Kresa, bod 3
příloha -obrázky stromů, bod 3 příloha Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvý, bod 3 příloha Výzva -
náhradní výsadba s autorizac, pr.c.2 návrh smlouvy

4. Mobilní rozhlas – realizace

Návrh objednávek – nabídky zaslal místostarosta všem členům zastupitelstva. Na základě prezentace na 4
jednání ZMČ byl bez usnesení starosta prověřen projednáním a objednáním. Vzhledem k poměrné značné
částky za realizaci s případnými vícenáklady za komunikační SMS a zajištění obsluhy systému místostarosta ve
svém mailu sdělil zastupitelům, že bude ještě předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva.

 

Bod byl odložen a nebylo přijato žádné usnesení.

Diskuze:
Místostarosta: seznámil zastupitele s novou skutečností, která se týká již zavedené a zaplacené služby s

podobnou funkčností. Místostarosta doporučil odložit odsouhlasení nákupu nové aplikace, s
tím, že je třeba nejdříve vyzkoušet stávající službu, která nově nabízí funkčnost vhodnou
pro široké využití informovanosti přihlášených respondentů.

Přílohy:
bod 4 Mobilní rozhlas – realizace, bod 4 - příloha 1 Mobilní rozhlas - 1. a 2. patro , bod 4 příloha 2
Mobilní rozhlas - Doplňkové služby

5. Různé

5.1. Pošta

Informace o proběhlých jednáních :

Předsedající podrobně informoval o dočasném skončení provozu pošty v prodejně potravin Brněnka. Aktuálně
probíhají jednání o jejím znovuotevření, a to nejlépe opět v prodejních prostorách Vzhledná 5.

 



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 4 / 5

5.2. Brněnka

Informace o průběhu jednání a o informace k výpovědi- aktuální stav:

Předsedající  informoval  o  aktuální  situaci  ohledně  prodejny  potravin.  V  současnosti  je  zveřejněn  Záměr
nabídkového řízení na pronájem stavby občanského vybavení č.p. 500 v k. ú.  Bosonohy

Přílohy:
bod 5.2 - priloha_653073752_0_Výpověď nájmu, bod 5.2 příloha-záměr prodejna potravin Vzhledná

5.3. změna organizačního řádu

Z důvodu změny ve vedení samosprávy (uvolněný místostarosta) je třeba dopracovat úpravu org. řádu na
skutečný  stav,  dále  zapracovat  změny  od  11/2014  -  posledního  vydání.  Příloha  se  pravidelně  upravuje,
dopracování se týká GDPR, změny Statutu a dalších operativních změn. Před konečným zpracováním je možné
předkládat návrhy na úpravu. 

Přílohy:
bod 5.3. příloha akt. org řádu 05 2014 1 akt. 11 2

5.4. Kanalizace III a IV. Etapa

K přijatému usnesení o příspěvku 2000,- je potřeba schválit podmínky.  Přílohou je návrh
podmínek ve dvou variantách vč. vzoru protokolu K1 o připojení.

 

Diskuze:
: Zastupitelé se v rámci diskuze dotazovali na termíny jednotlivých etap a fází. Tyto aktuálně nemohou být

uveřejněny, jelikož na Magistrátu města Brna stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  poskytnutí  příspěvku  na  zpracování  projektu  
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem ve výši 2.000 Kč na jednu kanalizační přípojku za
následujích podmínek (varianta č. 1):

Občan po realizaci přípojky uzavře smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace se společností
BVK a.s.  Předložení této smlouvy je podkladem pro vyplacení příspěvku na hotovosti na pokladně MČ Brno-
Bosonohy nebo podkladem pro zaslání této částky na účet, který občan sdělí při uzavření smlouvy o poskytnutí
daru.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Juráček P.)
Usnesení č. 6/5/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 5.4. příloha příprava návrhu pravidel do mim, bod 5.4. Protokol kanalizačních přípojek K1

5.5. Přístup do GIS pro zastupitele

Zájemcům z řad zastupitelů bude do konce měsíce dubna nastaven dálkový přístup ve smyslu
přílohy. 

Pan tajemník podrobně informoval  o nabídce mapového programu. Zájemci se mailem přihlásí
tajemníkovi pro realizaci přístupu

 



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 5 / 5

Přílohy:
bod 5.5. priloha_650858147_0_Pristup_do_GIS_pro_za

5.6. Obnovení prezentace projektů na webu

V minulosti byly projety MČ prezentovány na webu, otázka k projednání je zda a jak tuto
složku  znovu  zprovoznit,  zvláště  pak  se  zaměřením  na  projekt  města  Brna  -  dostavba
kanalizace.  Tajemník  prezentoval  úpravu  na  www stránkách  Bosonohy,  prozatím je  zde
uveden projekt kanalizace a projekt Bosonožského nám. Ostatní projekty budou po doplnění
informací ze strany samospávy doplněny na tento portál. 

5.7. Informace z jednání – výbory a komise

Byly podány informace dle zápisů ze zasedaní:

Dopravní komise,

Stavební komise.

 

Diskuze:
Zastupitelé: v diskuzi probírali  podrobněji  problematiku školských zařízení,  jejichž potřeba s budoucí

výstavbou  vzroste.  Diskutovali  o  podobě  školky  soukromé  či  školky  státní.  Ředitel  ZŠ
podrobně vysvětlil  problematiku spádovosti  dětí.  Dotazovali  se  na podmínky nárokového
přijetí do školských zařízení, na aktuální kapacitu.

Přílohy:
Zápis Dopravní komise 2, Zápis ze zasedání stavební komise 7.3.2019 vč. pří

5.8. Informace o záměru výstavby chodníku na ulici Pražská

Zastupitelům byl  promítnut náčrt  přípravy záměru výstavby chodníku na ulici  Pražská,  který by propojil
Bosonohy a Nový Lískovec. MMB požaduje stanovisko MČ, v tomto případě stanovisko formou rozhodnutí
starosty.

6. Interpelace

7. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Ověřovatelé: Ing. Leoš Jelínek   ............................................................

Jiří Výplach   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


