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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 9/VIII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 17. 7. 2019 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 18:00 až 19:30
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek,

Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin,
Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: 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.

1. Technické náležitosti

Volba ověřovatele:

Ing. Daniela Kalná navrhla pana Jiřího Výplacha.

Pan Martin Černý navrhl pana Martina Rozmarina.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a pana
Martina Rozmarina.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/9/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 1 svolání 9 ZMČ VIII - mimořádné

Na návrh předsedajícího byla předložena tato doplnění:

Rozpočtová opatření č. 11/2019, 12/2019 - přesunutí finančních prostředků do bodu č. 2.

Rozpočtové opatření 13/2019 deratizace doplnit jako bod č. 4.

Číselná řada následujících bodů bude posunuta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o rozpočtová opatření č. 11/2019
a 12/2019 doplněním do bodu č. 2 a rozpočtového opatření č. 13/2019 jako bod č. 4.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/9/VIII bylo schváleno.

Schválení doplněného programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplněný program jednání zastupitelstva:

Technické náležitosti1.
Příprava zadávací dokumentace dle projektové dokumentace — zateplení budovy ÚMČ2.
Požadavky na investiční transfery pro rok 2020 z rozpočtu MMB3.
Rozpočtové opatření č. 13/20194.
Ostatní — informace5.
Interpelace6.
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva7.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/9/VIII bylo schváleno.

2. Přírava zadávací dokumentace dle projektové dokumentace – zateplení budovy
ÚMČ

Na základě předpokládaného konečného stavu po zateplení budovy v návaznosti na PENB, kdy je potřeba
provést dvě základní opatření, zateplení budovy a odstranění ztrát ve střešním prostoru, kde nejsou kanceláře,
byl zpracován statický posudek a dále projekt ve spolupráci FAST VUT. Tento projekt řeší mimo jiné i využití
zbývajících  půdních  prostor  na  po  jejich  zateplení  pro  rozšíření  skladu  a  možnosti  zřízení  dalšího
kancelářského prostoru.

Předběžná cena dle zpracovaného rozpočtu v cenové hladině 2019 vychází následovně:

Rozpočet na nezbytné opatření pro naplnění PENB část A (cíl — zelená oblast — úsporná budova)

                                  1205 tis. Kč bez DPH – tj.  1 458 tis. vč. DPH

Rezervace prostředků z dotace a vlastních zdrojů činí 1 402 tis. Kč vč. tj. 1 697 Kč vč. DPH, to znamená
předpokládaná zůstatková část z je ve výši cca 200 tis. Kč bez DPH, tedy nedosahuje částku k pokrytí části B —
vybudování kanceláře, náklady dle výkazu výměr na část B — kancelář v půdním prostoru vč. oken činí 771 tis.
Kč bez DPH dle rozpočtu.

Projektant  doporučuje  řešit  stavební  povolení  na  celý  projekt  a  zbývající  části  dle  možnosti
finančních prostředků následně postupně realizovat, ale nejlépe v průběhu stavby již řešit z rezervy
dodatkem smlouvy alespoň střešní okna tak,  aby nedocházelo následně navyšování nákladů při
dalších dokončovacích pracích.

Další postup dle výše prostředků – zůstatek po VŘ a případné další dotace, o které budeme žádat, je
možné realizovat i v zimním období.

Současné úpravy v přízemí není možné vzájemně časově kombinovat vzhledem k omezeným prostorám a
nutnosti využití všech prostor k dočasnému uskladnění nábytku z přízemí. Po dokončení přízemí po pokládce
podlahy a výmalbě se přemístí zpět vybavení z prostor pošty a tyto prostory budou využity pro uskladnění věcí
nyní uložených v půdním prostoru.  Předpoklad dokončení spodku včetně pokládky podlah a koberce, výmalby
a úklidu je do konce srpna t.r.

Informace z min. ZMČ:

Vzhledem k tomu, že účelový transfer z města Brna na rekonstrukci budovy nepokryje potřebné náklady dle PD
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a předběžného rozpočtu, je výkaz výměr zpracován do dvou částí.

První část A respektuje základní opatření PENB, druhá část B zbývající potřebné úpravy pro vznik nového
prostoru na půdě včetně rozšíření skladu a střešních oken, elektroinstalace a topenářské práce.

Předmětem VZMR bude nyní část A k zabezpečení úspory energie, naplnění požadavků PENB, která je krytá
účelovým transferem dle investičního plánu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy.

Druhá část B bude předmětem rozhodnutí  do dalšího období.  Bude podána žádost o navýšení účelového
transferu (přidělený transfer je ve výši cca 45 % hodnoty naší žádosti na město z roku 2018). Pokud by bylo
vyhověno ještě v letošním roce, je předpoklad realizace i v období zhoršených klimatických podmínek, práce
uvnitř budovy, PD a výkaz výměr je zpracován, pouze po zpracování stanoviska HZS bude podána žádost na
SÚ.

Diskuze:
starosta: informoval o celkové výši takto uvolněných fin. prostředků v částce 2.900.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje starostu jako zadavatele VZ, zpracováním zadávací
dokumentace  dle  projektové  dokumentace  a  výkazu  výměr,  vypsáním výběrového  řízení  (VZMR)  na
zateplení budovy a řešení energetických úspor dle zpracovaných tepelných opatřeních (PENB) ve smyslu
směrnice VZMR MČ Brno-Bosonohy a pověřuje starostu jeho vyhodnocením a schválením včetně podpisu
smlouvy s vybraným nejvýhodnějším uchazečem z důvodu zajištění včasné realizace stavby a čerpání
dotace z MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/9/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 2

Rozpočtové opatření č. 11/2019

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

Jedná se o přesun prostředků účelově určených na rekonstrukce, opravy a investice do majetku statutárního
města Brna, které jsou nyní rozpočtované na rezervu rozpočtu, na výdaje spojené s rekonstrukcí budovy ÚMČ.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu - 348 000 Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnosti jinde
nezařazené a v objemu + 348 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 6171-činnost místní správy.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/9/VIII bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 12/2019

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

Jedná se o zapojení příjmů, které jsou plněny nad rámec rozpočtu (splátky půjčky z minulého roku, poplatky za
stánkový prodej, inzerce v Bosonožském zpravodaji, sankce za porušení stavebního a přestupkového zákona) a
zapojení rezerv minulých období k úhradě výdajů na rekonstrukci budovy ÚMČ.
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Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu a objem financování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu   + 8 000 Kč na straně příjmů v položce 2460-splátky půjček
prostředků od obyvatelstva, v objemu + 10 000 Kč na straně příjmů v položce 1343-poplatek za užívání
veřejného prostranství, v objemu + 152 000 Kč na straně příjmů v § 2169-ostatní správa v průmyslu,
stavebnictví, obchodu a službách, v objemu + 3 000 Kč na straně příjmů v § 3349-ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků, v objemu + 10 000 Kč na straně příjmů v § 6171-činnost místní správy, zvýšení
financování v objemu 168 000 Kč v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech a v objemu + 351 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 6171-činnost místní správy.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/9/VIII bylo schváleno.

3. Požadavky na investiční transfery pro rok 2020 z rozpočtu MMB

Termín odevzdání je do 25.7.2019. Dopis (viz. příloha) vedoucího Odboru investičního MMB nám byl doručen
až 2.7.2019. E-mailem byl zasílám dopis vedoucího odboru investic MMB a tabulka „Žádost MČ na 2020 –
investiční transfery“ Toto vše rozeslal místostarosta mailem všem zastupitelům. Termín pro zaslání požadavků
na MMB je do 25. července 2019

ZŠ a MŠ své požadavky zpracovala, v této oblasti je termín zaslání na MMB až 31. 8. 2019, zde máme ještě
dostatek času pro případné korekce a pro přípravu projektu.

Pro informaci ZŠ a MŠ navrhla:

Oprava rozdělovače kotelny ZŠ – cena cca 180 tis Kč – v oblasti školství (budova)1.
Dětské hřiště pod školou ve spolupráci s MČ – cca 1 500 tis. Kč – dotace v oblasti školních hřišť2.

Diskuze:
zastupitele: diskutovali  o  důležitosti  a  pořadí  jednotlivých  akcí.  V  diskuzi  byl  zmíněn  také  záměr

vybudování domu pro seniory a také možnost využít dotaci statutárního města Brna na zelené
střechy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  návrh požadavků na investiční transfery pro
rok 2020 z rozpočtu MMB s pořadím priorit:

1. Rekonstrukce sportoviště Hoštická

2. Revitalizace pramene významného toku Leskavy a jeho přítoků. Vyčištění a úprava okolí studánek
a vybudování naučné stezky "Lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem"

3. Rekonstrukce bývalé budovy vodojemu z roku 1931

4. Vybudování parkoviště, workoutového hřiště a klidové zóny v areálu komunál

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/9/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 3 Požadavky na investiční transfery pro rok 2

4. Rozpočtové opatření č. 13/2019
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Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o zařazení nového výdaje rozpočtu na deratizaci potkanů v oblasti vodního toku Leskava od prodejny
zeleniny na ul. Pražská po prodejnu na ul. Vzhledná z důvodu akutního stavu a značného přemnožení těchto
škodlivých hlodavců.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

rozpočtové opatření č. 13/2019 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu + 15 000 Kč na
straně výdajů v § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární
péče a zvýšení financování v objemu 15 000 Kč v položce 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/9/VIII bylo schváleno.

5. Ostatní - informace

Starosta informoval zastupitele:

vybudování kanalizace - od minulého zasedání zastupitelstva nejsou nové informace.

Poděkování organizátorům akce - navštěva italské návštěvy.

Pozvání na BOSONOŽSKÝ SUDOVAL 2019

 

6. Interpelace

7. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

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

Martin Rozmarin   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


