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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 7/VIII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 23. 5. 2019 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 18:00-21:15
Přítomno: 9 členů (Ing. arch Arnošt Čoupek CSc, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr Juráček,

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

Omluveni: Martin Černý, Miloslav Dočekal
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. Alois Mitrenga

*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 zapisovatele.

Předsedající navrhl jako zapisovatelku pracovnici ÚMČ Martinu Dvořákovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku pracovnici ÚMČ Martinu Dvořákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/7/VIII bylo schváleno.

Volba ověřovatelů.

Ing. Daniela Kalná navrhla Jiřího Výplacha.

Ing. Leoš Jelínek navrhl Ing. Alois Mitrenga.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplaha a Ing. Aloise
Mitrengu.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)
Usnesení č. 2/7/VIII bylo schváleno.

Stanoviska k minulému zápisu



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 8

Navržený program jednání:

Technické náležitosti1.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,2.
využívání a odstraňování komunálních odpadů – stanovisko k návrhu
Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy3.
Stanovisko k přijetí daru – darovací smlouva pro ICVČ BOSA4.
Autorizované měření hluku – doplnění jednání 6.ZMČ5.
Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna6.
Různé7.

Informace k aktuálnímu stavu výběrového řízení „Kanalizace III a IV. Etapa“1.
Informace o uzavření smlouvy – obchod Vzhledná2.
Informace z jednání– starosta3.
Informace z jednání – výbory a komise4.

Interpelace8.
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva9.

Přílohy:
bod 1 svolání 7 ZMČ VIII

Mgr Petr Juráček navrhl vložení bodu Plánovaná výstavba dopravních staveb na území MČ Brno-Bosonohy jako
bod č. 6

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje vložení bodu č. 6 Plánovaná výstavba dopravních
staveb na území MČ Brno-Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

Plánovaná výstavba dopravních staveb na území MČ B, mail Juráček 22 5 2019, dotazy na starostu a
tajemníka - mail Juráček, mail Černý 20 5 2019

Plánovaná výstavba dopravních staveb na území MČ Brno-Bosonohy Doplněný program jednání:

Technické náležitosti1.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,2.
využívání a odstraňování komunálních odpadů – stanovisko k návrhu
Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy3.
Stanovisko k přijetí daru – darovací smlouva pro ICVČ BOSA4.
Autorizované měření hluku – doplnění jednání 6.ZMČ5.
Plánovaná výstavba dopravních staveb na území MČ Brno-Bosonohy6.
Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna7.
Různé8.

Informace k aktuálnímu stavu výběrového řízení „Kanalizace III a IV. Etapa“1.
Informace o uzavření smlouvy – obchod Vzhledná2.
Informace z jednání– starosta3.
Informace z jednání – výbory a komise4.

Interpelace9.
Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva10.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Schvaluje navržený program zasedání s doplněním
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bodu Doprava jako bodu č. 6 a posunutí číselné řady následujících bodů.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/7/VIII bylo schváleno.

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – stanovisko
k návrhu

Navrhovaná právní úprava v celém rozsahu nahradí stávající právní úpravu

Předkládaný materiál  obsahuje aktuální  výpočet  sazby poplatku na kalendářní  rok 2020 v návaznosti  na
náklady odpadového hospodářství, rozšíření skupiny osob osvobozených od poplatku o osoby nad 70 let věku
dle koaliční smlouvy pro stávající volební období a úpravu lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti. Navrhovaná
právní úprava v celém rozsahu nahradí stávající právní úpravu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky  statutárního  města  Brna  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 2 OZV, bod 2 příloha DZ_2019, bod 2 příloha OZV_2019_poplatek_za_KO

3. Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy

V současné době se řeší na katastrálním území Bosonohy řada problémů, které vnikly po revizi prováděné
počátkem tohoto roku. Předložená žádost řeší jeden z těchto problémů, je předpoklad, že v dalším období
budou předkládány další návrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s návrhem prodeje části pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy zájemci v rámci narovnání vlastnických vztahů po
revizi katastrálního území Bosonohy, která proběhla v roce 2019 na část tohoto pozemku o velikosti 45 m2 dle
předloženého geometrického plánu a zaměření . 

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 3 projej části pozemku p.č. 300 2, bod 3 příloha žádost, bod 3 příloha mapa, bod 3 příloha geom.
plán

4. Stanovisko k přijetí daru – darovací smlouva pro ICVČ BOSA

 Ve smyslu zákona o obcích je nutno dar vyšší než 20 tis. Kč projednat a schválit v ZMČ.
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Diskuze:
:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s přijetím daru dle přiložené darovací smlouvy pro
ICVČ BOSA — léčebný magnetoterapeutický přístroj LETINO FORTE, DF 013913 v celkové částce 28.000
Kč bez  DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 4 dar, bod 4 příloha žádost, bod 4 příloha Darovací s. ÚMČ-ZES Brno-(pro Bosu)

5. Autorizované měření hluku – doplnění jednání 6.ZMČ

V rámci 6 jednání ZMČ proběhla diskuze k této problematice. 15.5.2019 se uskutečnilo na MČ Brno-Bosonohy
jednání zastupitelů a dalších hostů – viz e-mail místostarosty. V návaznosti na tato jednání je třeba určit počet
měrných bodů, schválit rozpočtové opatření a zajistit objednávku.

 

Diskuze:
: Při diskuzi byl navrhnut počet počet měřících bodů, a to u dálnice, Pražská, Padělíky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem měření na 3 bodech.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 5 příloha mail místostarosty, bod 5 měření, bod 5 příloha měření hluku cena

Specifikace meřících bodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  stanoviště  Pražská  a  Ostopovická,  na  kterých
proběhne měření hluku a sčítání intenzity dopravy. Dále pak dle výběru odborné firmy stanoviště Padělíky
nebo Křivánky, kde proběhne pouze měření hluku.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/7/VIII bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v rozpočtu Městské
části  Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu + 103 000 Kč na straně výdajů v § 3753-monitoring ke
zjišťování úrovně hluku a vibrací a v objemu + 103 000 Kč na straně financování v položce 8115-změna
stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/7/VIII bylo schváleno.
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6. Plánovaná výstavba dopravních staveb na území MČ Brno-Bosonohy

Mgr. Juráček v krátkosti představil obsah doplněného bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje

starostu, aby do konce června svolal pracovní schůzku zastupitelů, zástupců statutárního města Brna a našich
spolupracujících odborníků na dopravu ve věci diskuse k budoucímu řešení doprav na katastru městské části.
Především se jedná o plánované změny v rámci přípravy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/7/VIII bylo schváleno.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

7. Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna

Územní studie „Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna“ byla pro město Brno zpracována v
roce 2018 bez toho, aby byla poslána na vědomí či k připomínkování jednotlivým městským částem.

Diskuze:
: V rámci diskuze zastupitelé řešili, zda uvolnění výstavby nepřinese sebou v budoucnu problém satelitní

zástavby a význam zahrádek a chatových oblastí nebude zachován.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje územní studii „Návrh využití zahrádkářských lokalit
na  území  města  Brna“  ateliérem ERA v  roce  2018  a  žádá  MMB OÚPR o  zohlednění  následujících
připomínek:

plochy zahrádek a chatových oblastí v celém katastru, tzn. vytvořit plochy rekreace s rekreačními chatami —
novostavba, rekonstrukce, dostavba do zastavěné plochy 60 m2, obestavěného prostoru 270 m3, při min.
velikosti pozemku o rozloze 600 m2. (V případě menší plochy pozemku do 400 m2 novostavba, rekonstrukce,
dostavba do zastavěné plochy 30 m2, obestavěného prostoru 110 m3.) Včetně přípustnosti doplňkových staveb
– samostatné terasy, bazény, skleníky, apod.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/7/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 6 - územní plán - zahrádky, bod 6 příloha pouze elektronicky Schv_vyuziti_US_V, bod 6 příloha
Zápis ze zasedání stavební komise 9., bod 6 příloha pouze elektronicky Schv_vyuziti_US_V, bod 6 -
příloha Text_US_Zahradky_A_Redigovano

Úprava transformačních ploch.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zahrnout do transformačních ploch území:

1) hranice vozovky na ulici Křivánky pod pozemkem p. č. 2228/5 a 2228/1 v k. ú. Bosonohy na ulici Sojkovu s
ukončením kolmo na ulici Petra Křivky Jámy po hranice určených pozemků.
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2)  ulice Jámy - polní cesta Nebosády, polní cesta - oblast Kostky

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 5 (Jelínek L., Kalná D., Mitrenga A., Rozmarin M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0
Návrh usnesení nebyl přijat.

8. Různé

8.1.. Informace k aktuálnímu stavu výběrového řízení „Kanalizace III a IV. Etapa“

Dle přílohy.
Přílohy:

bod 7.1 příloha ZakladniInformace k VZ kanalizace , bod 7.1.. příloha Vysvětlení zadávací
dokumentace

8.2.. Informace o uzavření smlouvy – obchod Vzhledná

Obnovený provoz potravin od 1.7.2019.

Podnikatel, který projevil zájem o provozování pošty+zdravé výživy, sdělí své rozhodnutí do 24.5.2019.

 

Přílohy:
bod 7.2. - přílohanájemní smlouva 2019 konečná pro

8.3.. Informace z jednání– starosta

Starosta kontaktoval pracovnici Fio banky ohledně instalace bankomatu (viz. příloha).

Starosta informoval o jednání s radním pro školství Mgr. Jaroslavem Suchým, tématem jednání byl rozvoj MČ v
souvislosti s kapacitou školských zařízení v majetku města Brna. Z jednání vyplynula nutnost zainteresovat
investora do vybudování  školského zařízení  (školky,  kapacita škol  je  dle pracovnice MMB OŠMT v okolí
dostatečná. I přesto bude znovu provedeno aktuální zjištění kapacity).

Starosta informoval o situaci s lípou zasazenou ku příležitosti 100. výročí vzniku České republiky. Krajský úřad
ve svém rozpočtu nepočítá s obnovou uschlých stromů. Starosta informoval zastupitele, že lípa bude zasazena
na podzim a hrazena z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy.

 

Diskuze:
Mgr. Petr
Juráček:

Dotazy: 1) Oprava chodníku na ulici Troubská — sesuv svahu, osvětlení podchodu, ořezání
keřů, přechod. 2) Nedokončená oprava dálničního tělesa. 3) Jednání se zástupci SK Bosonohy
ve věci pronájmu plochy pod parkovištěm a pronájem velkého hřiště. 4) Vysázení nových
stromů na u hřiště 5) Příprava projektu úprava Bosonožského nám. 6) Průběh výběru nového
tajemníka. 7) Propojení chodníkem do Lískovce. 8) předložení materiálů. 9) Posun jednání ve
věci výstavby za Křivánkami a případné napojení na ulici Pražská.
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starosta: Odpovědi:  1)  opravu  tohoto  chodníku  neinvestuje  MČ,  projektovou  dokumentaci  jsme
neobdrželi,  dostali  jsme  pouze  informace,  že  dojde  k  předláždění  chodníku  Bosonohy-
Troubsko.  Starosta  zjistí,  jestli  bude  při  opravě  řešen  i  sesuv  svahu.  Osvětlení  není
předmětem opravy. Ořezání se pokusíme zajistit. 2) Není akce MČ. 3) Jednání se sportovci
zatím neproběhlo. 4) 10 stromů je vysázeno na hřišti, 4 na křižovatce Pražská a Hoštická a
zbytek na polní cestě za ulicí Hoštická. Došlo ke změně situace. SK Bosonohy obdržely dotaci
na vybudování tréninkového hřiště a všechny stromy by se na určené místo nevešly a byly
vysázeny na pozemcích SMB v katastru Bosonohy. 5) finanční prostředky na revitalizaci
Bosonožského nám. město neposkytne.  6)  tajemník je vybrán,  nastoupí  15.  července.  7)
nejsou  nové  informace.  8)  Základ  usnesení  je  již  připraven,  ostatní  dokumenty  budou
vyhledány v archivu. 9) Žádné nové nebylo.

Ing. Alois
Mitrenga:

Požádal o předložení stanoviska MČ Brno-Bosonohy, které bylo zasláno na KAM. Dotázal se
na zveřejnění usnesení ze zápisu zastupitelstva ve zpravodaji a opět se dotázal na zveřejnění
článku Veřejná výzva na odstoupení zastupitele Čoupka ve zpravodaji,toto bylo třem členům
zastupitelů  odepřeno.  Jakým právem redakční  rada  odmítla  tento  požadavek.  Dále  bylo
odmítnuto podání výzvy jako inzerátu za Spolek pro Křivánky.

Ing. Daniela
Kalná:

Zveřejnění výpisu usnesení ze zápisu ZMČ v minulém vydání časově nevyšlo. Jako inzerát jste
výzvu nepodali. Politické prohlášení by mělo být vytisknuto společně s reakcí protistrany.
Bosonožský  zpravodaj  nebyl  koncipován  jako  politický  občasník,  ale  jako  informační
periodikum.

Přílohy:
8.3

Povinná rozpočtová opatření:

1) RO č. 2/2019 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu +73.000 Kč na straně příjmů v
položce 4111 — neinvestiční přijaté transféry ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a v objemu
+73.000 Kč na straně výdajů v § 6117 — volby do Evropského parlamentu.

2) RO č. 3/2019 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2019 v objemu +131.000 Kč na straně příjmů
v položce 4116 — neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu a v objemu +131.000 Kč na straně výdajů
v § 4324 — zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

8.4.. Informace z jednání – výbory a komise

Kulturní komise - zasedání 27.5..

Dopravní komise - zasedání v první polovině června.

Kontrolní výbor - příprava zasedání.

9. Interpelace

 

 

 

 

 

10. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Kácení stromů a devastace pramene.
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Předsedající informoval, že bude provedena náprava.

 

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

Ing. Alois Mitrenga   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


