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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 14 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 23. 4. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: do 20:20
Přítomno: na začátku 8 — Martin Černý, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Pavel

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

Omluveni: Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc. - do
17:45.

Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. Leoš Jelínek

*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 zapisovatelkou paní Martinu Dvořákovou

Předsedající vyzval zastupitele, aby ze svých řad navrhli ověřovatele zápisu.

Jako ověřovatelé zápisu se přihlásili zastupitele pan Jiří Výplach a Ing. Leoš Jelínek.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/14 bylo schváleno.

B. Navržený program

1.    Aktualizace směrnice – pravidel zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek

2.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 20/2001, „statut města Brna“

3.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.17/2019, „o místních poplatcích“

4.    Úprava kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ

5.    Rozpočtové opatření RO č.5/2020

6.    Finanční dar partnerské obci, RO č.6/2020

7.    Krátkodobá úprava sazeb nájmů nájemcům – žadatelům.
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8.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 9/2017, „pohyb psů“

9.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017, „o nočním klidu“

10. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 5/2010, „o požívání alkoholu“

11.  Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště Hoštická“

12.  Smlouva o dílo na údržbu silniční zeleně

C Různé

Informace z Výborů a Komisí, interpelace, dotazy a připomínky

Předsedající navrhl stažení bodu č. 1, které odůvodnil, že na základě nových informací je třeba aktualizaci
provést podrobněji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí se stažením bodu č. 1 Aktualizace směrnice – pravidel
zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/14 bylo schváleno.

Upravený návrh programu:

popis:

1.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 20/2001, „statut města Brna“

2.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.17/2019, „o místních poplatcích“

3.    Úprava kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ

4.    Rozpočtové opatření RO č.5/2020

5.    Finanční dar partnerské obci, RO č.6/2020

6.    Krátkodobá úprava sazeb nájmů nájemcům – žadatelům.

7.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 9/2017, „pohyb psů“

8.    Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017, „o nočním klidu“

9. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 5/2010, „o požívání alkoholu“

10.  Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště Hoštická“

11.  Smlouva o dílo na údržbu silniční zeleně

C Různé

Informace z Výborů a Komisí, interpelace, dotazy a připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  upravený  program  jednání  zastupitelstva
s  posunutím  očíslování  následujících  bodů.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 3/14 bylo schváleno.

B.1. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – „Statut města Brna“

Organizační odbor MMB zaslal  městským částem k projednání novelizaci statutu města Brna. Novelizace
se  týká  celkem  šesti  oblastí  a  jedná  se  věcně  právní  upřesnění  některý  procesů  rozdělení
pravomoci mezi městem a městskými částmi (viz důvodová zpráva). Zpracovatel se domnívá, že se nejedná
o změnu kompetencí v neprospěch MČ.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut), který přílohou tohoto
bodu jednání

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí Organizačnímu odboru MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/14 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.17/2019, o místních poplatcích

Odbor rozpočtu a financování MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky
„o místních poplatcích“, která reaguje na legislativní úpravu platnou již od 01.01. 2020 – uplatnění zákonem
snížené sazby poplatku za psa pro osoby nad 65 let  věku.  Dále  je  předkládána možnost  zavedení  další
snížené sazby i pro osoby – držitele psů pobírající důchod z důchodového pojištění bez rozdílu věku. Tento stav
(příjem jen z důchodu) držitel psa dokládá čestným prohlášením, bez možnosti ověření skutečnosti ze strany
úřadu MČ. Vzhledem k výši základních sazeb (200 a 150Kč) a počtu možných případů (do 10) je zastupitelstvu
navrženo nerozšiřovat typy úlev z poplatku ze psů.

Dále  je  zastupitelstvu  předkládána  úprava  přílohy  č.  2  vyhlášky,  která  specifikuje  veřejná  prostranství
zpoplatněná sazbou za jeho užívání.

Pojem veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 34: Veřejným prostranstvím jsou
všechna  náměstí,  ulice,  tržiště,  chodníky,  veřejná  zeleň,  parky  a  další  prostory  přístupné  každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Zpracovatel se přiklání ke způsobu výčtu formou názvů ulic bez výpisu jednotlivých parcelních čísel, která
stejně v současné době podléhají revizi katastrálním úřadem. K obdobnému principu přistoupily i jiné MČ.

Rovněž je vynechána kategorie „Parky“ a případná veřejná prostranství jsou zahrnuta do kategorie „Veřejná
zeleň“.

Navrhovaná změna koresponduje  s  dalším Nařízením,  kterým se  vydává  Tržní  řád.  V  tomto  dokumentu
nemáme  definovány  „Tržnice“  ale  naopak  zpoplatněná  tržní  místa  (při  Pražské,  při  Orlovně,  u  kaple
na náměstí…)

Obsahem předkládané novelizace není úprava sazeb zavedených poplatků (poplatek ze psů, poplatek z pobytu,
poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného).

Zpracovatel ponechává bez komentáře věcnou chybu v psaní – záměnu katastrů Bohunice – Bosonohy v příloze
č.2 odsouhlasenou „velkým“ ZMČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
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statutárního  města  Brna,  kterou  se  mění  a  doplňuje  OZV  SMB  č.  17/2019,  o  místních  poplatcích,

a nepožaduje

rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů na držitele, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového
pojištění,

a požaduje

v příloze č. 2 vyhlášky změnu a úpravu výčtu veřejných prostranství podléhající poplatku za užívání veřejného
prostranství v městské části Brno-Bosonohy dle přílohy tohoto usnesení,

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí ORF MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/14 bylo schváleno.

B.3. Úprava kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu

Při bodování žadatelů o pronájem obecního bytu, které prováděla bytová komise dle kritérií pro výběr žadatelů
o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Bosonohy v případě uvolněného bytu v bytovém domě Konopiska, byla
komisí  navržena  úprava  kritérií  v  bodovém hodnocení  u  specifikace  žadatele.  Změna  spočívá  v  přidání
nové skupiny žadatelů, a to žadatelé s trvalým bydlištěm mimo Brno, výše bodového hodnocení - 1 bod.

Komise  při  bodovém  hodnocení  zjistila,  že  pokud  je  žadatel  s  trvalým  pobytem  mimo  Brno,  tak  není
jiná možnost, než jej zatřídit do skupiny – ostatní – žadatelé, kteří nejsou zařazeni do skupin 1-6 s bodovým
ohodnocením 2 body, což je víc,  jak pro žadatele s pobytem v Brně na úřední adrese Husova 5, kde je
bodové ohodnocení 1 bod.

Komise má za to, že upřednostněni by měli být žadatelé s trvalým bydlištěm v Brně.

Navržená úprava je zapracována červeným textem do kritérií, která tvoří přílohu tohoto bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění kritérií pro výběr žadatelů o pronájem
obecního bytu o skupinu

„Žadatelé s trvalým bydlištěm mimo Brno“ s bodovým ohodnocením 1 bod

a ukládá

Bytovému referátu ÚMČ neprodleně zaslat přijatá kritéria na Bytový odbor Magistrátu města Brna a zveřejnit
na webových stránkách městské části.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/14 bylo schváleno.

B.4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

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.
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Obsahem rozpočtového opatření je zapojení příjmů z pojistného plnění pojistné události – škoda způsobená
požárem kontejnerového stání ul. Ševčenkova a současně navýšení výdajů na opravy kontejnerových stání.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

rozpočtové opatření č. 5/2020 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu + 53 000 Kč
na straně příjmů v § 3636-územní rozvoj a v objemu + 53 000 Kč na straně výdajů v § 3722-sběr a svoz
komunálních odpadů

 

Ukládá

Referátu rozpočtu a financování zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
na rok 2020 a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Výplach J.)

Usnesení č. 7/14 bylo schváleno.

B.5. Finanční dar partnerské obci, Rozpočtové opatření č. 6/2020 v rozpočtu MČ
Brno-Bosonohy na rok 2020

V rozpočtu MČ je pro rok 2020 vyčleněna částka 80 000 Kč na mezinárodní spolupráci, která měla být použita
na výdaje spojené s návštěvou partnerské italské delegace v městské části.

Z  důvodu  probíhající  epidemie  virové  nemoci  CoVID-19  způsobené  koronavirem  SARS  —CoV-2  a
celkové nepříznivé situaci  v Itálii  vzešly návrhy použít  tyto prostředky v rámci humanitární  pomoci jako
finanční dar obci Abbadia Lariana na zmírnění dopadů pandemie.

V souvislosti s poskytnutím finančního daru je předloženo i 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  určených  na  mezinárodní  spolupráci  –  návštěvu  delegace
z partnerské italské obce Abbadia Lariana — na humanitární pomoc – poskytnutí finančního daru italské obci
v souvislosti s pandemií viru COVID-19.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Diskuze:
: V rámci zastupitelstva se diskutovalo o případné sbírce, která by zvýšila částku. Předsedající informoval

o  složitostech  spojených  se  sbírkou  a  především,  že  sbírku  nelze  spojit  a  poslat  v  jedné  částce
s  finančními  prostředky  z  rozpočtu  městské  části,  jak  bylo  navrženo  a  řekl,  aby  si  jí
členové zastupitelstva  udělali  sami.  Dále  bylo  diskutováno o  možnosti  zaslání  zaokrouhlené částce
v eurech a dalších podmínkách zaslání finančních prostředků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Poskytnutí finančního daru partnerské obci Abbadia
Lariana ve výši 84 000 Kč jako humanitární pomoc v souvislosti s pandemií viru COVID-19

Schvaluje

rozpočtové opatření č. 6/2020 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu + 84 000 Kč
na straně výdajů v § 6221-humanitární zahraniční pomoc přímá a v  objemu - 80 000 Kč na straně výdajů
v § 6223-mezinárodní spolupráce a v objemu
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- 4000 Kč v § 3399-ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Ukládá

ÚR1 neprodleně zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020 a
zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/14 bylo schváleno.

B.6. Krátkodobá úprava sazeb nájmů nájemcům

Na MČ se do dnešního data obrátili čtyři žadatelé – nájemci s požadavkem na úpravu platby za nájemné.
Požadavky jsou velmi rozdílné – od navrácení, prominutí, krátkodobé či až roční snížení. Vzhledem k tomu, že
nejsou doposud známy všechny dopady vládou zavedených zdravotních opatření zpracovatel se přiklání k verzi
č.2.  Koncem roku lze opatření  vyhodnotit  a případně přijmout jiné… k obdobnému kroku (2)  přistoupila
i Rada města Brna.

Diskuze:
: Zastupitele v rámci diskuze řešili výši, podobu a období za které by byla poskytnuta možná úleva z nájmu

nebo bude povinnost uhradit nájemné pouze posunuta. Zda bude řešeno globálně z úrovně státu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  přijímá  v  souvislosti  s  vyhlášeným  nouzovým  stavem  a
souvisejícími krizovými opatřeními na území České republiky z hlediska péče řádného hospodáře tímto
rozhodnutím toto opatření vůči komerčním nájemcům nebytových prostor a pozemků – žadatelům o úlevu
na platbě nájemného:

odklad plateb nájemného za měsíc březen, duben a květen 2020 bez uplatnění smluvních sankcí
za pozdní úhradu příslušné platby vyplývající z uzavřené smlouvy, pokud k uhrazení takové platby
dojde nejpozději do 30. 11. 2020

a ukládá

tajemníkovi ÚMČ oznámit toto rozhodnutí neprodleně žadatelům.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/14 bylo schváleno.

B.7. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.9/2017, o pravidlech pohybu psů

Odbor Vnitřních věcí  MMB zaslal  městským částem k projednání  novelizaci  obecně závazné vyhlášky „o
pohybu psů“, která mimo jiné reaguje na platnou legislativní úpravu a na požadavky některých městských
částí. Z úrovně MČ Bosonohy není požadována žádná úprava.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 9/2019,
o pravidlech pro pohyb psů poplatcích, která je přílohou bodu tohoto jednání, a

ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí OVV MMB, a to neprodleně.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/14 bylo schváleno.

B.8. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č.11/2017, o nočním klidu
Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem opět k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky
č.11/2007. Zastupitelstvo MČ projednalo uvedené na svém 13./VIII zasedání dne 13.02.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem přílohy OZV SMB č.11/2017, o nočním
klidu  a  nepožaduje  žádnou  změnu  termínech  případů,  při  nichž  je  doba  nočního  klidu
na  území  městské  části  vymezena  dobou  kratší.

Ukládá

tajemníkovi úřadu informovat OVV MMB dle instrukcí v průvodním dopise.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Dočekal M.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/14 bylo schváleno.

B.9. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu

Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 5/2010,
o zákazu požívání  alkoholu na veřejných prostranstvích.  V přiložené důvodové zprávě je  věcná a právní
podstata změny vysvětlena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem OZV SMB, kterou se nahrazuje OZV SMB
č.  5/2010,  o  požívání  alkoholu na veřejných prostranstvích,  který  je  přílohou bodu tohoto jednání  a
nepožaduje změnu v příloze vyhlášky, kterou se stanoví veřejná prostranství,  na kterých je zakázáno
požívání alkoholických nápojů, a

ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/14 bylo schváleno.

B.10. Veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště Hoštická“
Zastupitelstvu je k projednání předložena realizace záměru – zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce  veřejného  sportoviště  Hoštická,  Brno-Bosonohy“.  Na  rekonstrukci  byla  poskytnuta  dotace
z Odboru investičního MMB ve výši 1 750 000.- Kč a z prostředků městské části je rozpočtováno 200 000,- Kč.
Maximální  cena  díla  je  stanovena  na  1  577  600,-  Kč  bez  DPH.  Na  základě  objednávky  starosty  byla
vypracována potřebná dokumentace nutná pro realizaci a zadání veřejné zakázky u společnosti Institut pro
veřejné zadavatele, s.r.o.
Diskuze:

Ing. Alois Mitrenga: dle materiálů na straně 6 zaznělo "Objednatel je oprávněn posledních 10 % z úhrady
celkové  ceny  díla  bez  DPH ponechat  jako  zádržné.  Tuto  část  uhradí  objednatel
zhotoviteli do 10 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Domnívám
se ,že se jedná o chybu. To není žádné zádržné. Zádržné je,  aby zhotovitel  měl
po dobu záruky nějaké povinnosti. Zde se jedná o normální běžnou platbu faktury.
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Ing. Pavel Kilian: u takových staveb je běžné zádržné do odstranění závad a nedodělků třeba 10 % a
3 % po dobu záruky, protože pak neexistuje žádný nástroj na to, aby firma řešila
případný problém. Často bývá záruka 60 měsíců.

starosta: takže požádáme o změnu smlouvy - upravit zádržné na 3 % z ceny bez DPH po dobu
záruky 24. měsíců.

Ing. Pavel Kilian: záruka 24 měsíců na stavební práce není dostačující.
Martin Černý: bylo řešeno posunutí sportoviště?
starosta: mluvil jsem se zástupci SK. Momentálně posun hřiště neřeší.
Martin Černý: problém zídky, proč jsme jej neřešili. To je prostě, že není žádný projekt, žádná vize,

je třeba věci řešit komplexně. Nelíbí se mi, že řešíme pouze jednu věc nahodile nějak.
starosta: finanční prostředky jsou na povrch.
místostarosta: finanční prostředky na městě se žádaly na rekonstrukci povrchu hřiště.
Ing. Pavel Kilian: v rámci pravomoci starosty by bylo vhodné vybrat stavebníka na opravu zídky?
Ing. Alois Mitrenga: k tomuto bodu poslal zastupitel Juráček dotazy. Nebyly zodpovězeny.
starosta: panu Juráčkovi byly materiály dle jeho požadavků doplněny, pouze smlouva byla

opomenuta, ale ta je popsaná v zadávací dokumentaci.
Ing. Alois Mitrenga: Institut pro veřejné zadavatele. Neznám, ale smlouva např. z hlediska zádržného

sepsaná chybně, není ještě možné požádat o nějaké snížení ceny.
starosta: dle vyjádření zástupce firmy je jejich cena na nejnižší hranici.
Martin Černý: Chyba ve smlouvě vznikla na základě našeho zadání. Jak tedy probíhá proces zadání

požadavků do zadávací dokumentace mezi MČ a institutem pro veřejné zadavatele?
starosta : chtěli studii, kterou dostali. Potom se dotazují - jaká je cena, jakou chceme záruku,

dále se odsouhlasí podmínky placení faktury.
Martin Černý: studie?
starosta: jednalo se o plánek.
Ing. Pavel Kilian: jakým způsobem probíhal výběr?
starosta: byly vybrané tři firmy, které povrchy dělají.
Ing. Pavel Kilian: na základě čeho byly vybrány tyto tři firmy?
starosta: ze seznamu firem byly vybrány tři, tak jak umožňuje naše směrnice.
Martin Černý: proč se preferuje tento způsob, oproti té otevřené soutěži, kdy se může přihlásit

kdokoliv?
Ing. Pavel Kilian: předpokládám, že starosta měl reference na vybrané firmy.
starosta: není nutno vybírat 20 firem.
Ing. Alois Mitrenga: administrativa zakázky byla zadávána slovně?
starosta: ano, něco bylo přes e-mail a něco osobně.
Martin Černý: záruka 24 nebo 60 měsíců to je velký rozdíl. Hřiště za tolik peněz. Bude za pár let

fungovat?
starosta: původně, když se ten povrch dělal byla záruka také 24 měsíců a vydrželo to 13 let.

Není nutné v tom hledat problém.
Ing. Pavel Kilian: posuzujeme standardní provedení
starosta: MČ standardně postupovala a nic neporušila.
Ing. Pavel Kilian: netvrdím,  že  došlo  k  nějakému  porušení.  Proč,  ale  máme  být  proti  ostatním

znevýhodnění? Vysela zakázka na nástěnce dostatečně dlouho?
starosta: nebyla povinnost vyvěšovat.
Ing. Pavel Kilian: ale mohli jsme to udělat. Tak jak to obce dělají.
tajemník: tato veřejná zakázka je plně v souladu s aktuálním zněním platné směrnice z roku

2014, kde pro tyto zakázky v této kategorii jsou stanoveny podmínky - tři firmy a
starosta předloží zastupitelstvu schválit vybraného uchazeče, komisí, kterou on určil.
Směrnice  tento  postup  umožňuje.  Je  tedy  nutné  směrnici  aktualizovat,  tak  aby
umožnila  zastupitelstvu  zapojit  se  do  účasti  na  zadávacím řízení.  Zastupitelstvo
je mimo hru.
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Ing. Pavel Kilian: naprosto souhlasím, na tento problém tady poukazujeme již dlouho. Chybí tady rada,
protože rada tyto věci samozřejmě řeší. Tato zakázka nemá jasně dané omezující
podmínky, tak aby zvýhodnila nás jako obec, ale zvýhodňuje realizátora. Nemám to
v této podobě schvalovat, cítím v tom nějaké účelové věci a velkou volnost pro toho,
kdo  to  bude  realizovat.  Ano,  akceptovali  jsme  to  kdysi  dávno,  ale  je  to
o  nějaké  slušnosti,  pokud  tady  děláme  nějakou  větší  investici,  tak  by
samozřejmě  mělo  o  tom  vědět.  Teď  máme  předložené  hotové  výběrové  řízení,
smlouvu,  kterou jsme neviděli,  která  vůbec neodpovídá tomu způsobu zhotovení
vlastní zakázky.

tajemník: dovoluji si poznámku. Když je zvolená rada, neznamená, že zastupitel ví o něco víc.
Není nikde zaručeno více informací.

Martin Černý: toto neřešme, nemáme radu, směrnice nám něco říká, hřiště chceme, já kritizuji
postup, jedná se o velkou investici,  stačilo poslat e-mailem informaci o realizaci
záměru a navržené zadávací podmínky. Vznikly by třeba dotazy ohledně zídky, dnes
bychom jen rychle odhlasovali. Mám obavy, aby to nedopadlo špatně nevýhodně pro
nás viz. délka záruky.

Ing. Alois Mitrenga: toto  zádržné  je  faktická  chyba,  která  je  proti  zájmu  občanů,  stejně  tak  jako
standardní záruční lhůta 60 měsíců na stavby podobného typu, tak 24 měsíců je opět
proti zájmu Bosonoh. My se bohužel nedostaneme k informacím.

tajemník: tato zakázka je v souladu s platnou směrnicí .
starosta: do  nové  směrnice  se  zapracují  podmínky,  aby  zastupitelstvo  zadávací  podmínky

veřejných zakázek odsouhlasilo.
Ing. Alois Mitrenga: mohl by nám pan Čoupek jako odborník říct něco o těch záručních dobách
Ing. arch Arnošt
Čoupek:

ze zákona jsou dva roky. Firma co dělala podklady výber. řízení uznala, že dva roky
jsou dostačující. Dva roky beru jako fakt.

Martin Rozmarin: jenom technická, nebylo by možné to podloží použít pro vysypání nějaké polní cesty.
starosta: můžeme dát požadavek.
Martin Černý: stačí komunikace, například zaslat zadávací dokumentaci, abychom se mohli všichni

podívat  popřípadě  se  zeptat  nebo  něco  doplnit.  Vypadá  to,  že  nezvedám  ruku
pro hřiště, hřiště chci, ale jen je to špatně udělané.

Ing. Pavel Kilián: chceme upozornit  na  zásadní  nedostatky  ve  smlouvě  -  zádržné,  záruční  doba  a
způsob vypsání výběrového řízení, které je sice v souladu se směrnicí, mohly být
oslovené tři firmy, ale mohlo se to vyvěsit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí

v souladu s platnou směrnicí č.2/2014 (o zadávání veřejných zakázek) aktualizovanou k 26.8. 2016, kategorie
zakázky  III.  zprávu  o  jednání  Komise  o  hodnocení  a  posouzení  nabídek“,  název  zakázky  „Rekonstrukce
veřejného sportoviště Hoštická, Brno-Bosonohy“ a v souladu s doporučením Komise a starosty městské části
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem umístěným na prvním místě v posouzení
a hodnocení, tedy se společností JM Demicarr s.r.o., IČ: 63 48 91 63.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 3 (Černý M., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/14 bylo schváleno.

B.11. Smlouva o dílo na údržbu silniční zeleně
Městským částem byla rozhodnutím Zastupitelstva města Brna svěřena za účelem úklidu a údržby tzv, silniční
zeleň. V minulém roce byla tato činnost realizována formou jednorázových objednávek u společnosti Falky,
spol. s r.o., která již v městské části provádí zimní a letní údržbu komunikací, a také některé odborné práce při
údržbě zeleně (kácení a prořez). Z důvodu „místní znalosti“ a celkové spokojenosti s kvalitou prováděných
prací je zastupitelstvu předkládána k rozhodnutí smlouva o dílo s uvedenou společností.  Cena nutných dvou
kosení za rok je cca 170 000 Kč včetně DPH.
Diskuze:

Ing. Pavel Kilian: máme zde na úřadě uloženo, že jsme se ptali jiných firem?
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starosta: informoval jsem se u firmy, která seče v Lískovci a Bohunicích, jejich nabídka by byla
až třikrát větší. Nemám doloženo.

Ing. Pave Kilian: neměl by zhotovitel informovat objednatele, že bude pokos provádět? Měl by být
uveden termín ve smlouvě.

starosta: ve smlouvě je stanovený termín prvního pokosu květen - červen
Ing. Pavel Kilian: to je dlouhá doba, dva měsíce, 60 dnů.
starosta : co se sečení týče je domluveno, že to např. během čtrnácti dní bude provedeno, pak

nám to oznámí a provede se převzetí.
Ing. Pavel Kilian: ano je třeba, aby termín byl ve smlouvě daný, aby bylo možné někoho určit, aby

zkontroloval provedení a píše se to do smluv.
Martina Dvořáková: z praxe - tráva roste každý rok jinak, přesný termín do smlouvy dávat není vhodný.

Komunikace s firmou probíhá, když je tráva k sečení proběhne domluva s firmou,
o provedení sečení a potom kontrola.

Ing. Alois Mitrenga: v příloze číslo 1 ceník - dopravné zaměstnanci paušál Brno - 350 Kč/km. Nejedná
se opět o chybu?

starosta: chyba ze strany firmy
Martin Černý: pokud je udaná cena za pokos, asi by tam ten ceník nemusel být.
starosta: to je nabídkový ceník za další práce, netýká se pokosu
Ing. Alois Mitrenga: odvoz odpadu je přímo v této ceně?
starosta: ano.
Ing. Pavel Kilian: jak je definováno, jak si kdo bude určovat, schvalovat vícepráce na základě nějakého

podivného ceníku
starosta: v smlouvě nejsou dané vícepráce
Ing. Pavel Kilian: tak tam pak ten ceník nemá co dělat.
starosta: ve smlouvě se jedná o pokos
Ing Alois Mitrenga: pokos ale nemusí zcela jasně znamenat i odvoz. Zase je to nejasné
Martina Dvořáková: ve  článku  II.  je  tučně  napsáný  rozsah  díla  "sečení  travnatých  ploch  silniční

zeleně mulčováním, úklid odpadků z ploch silniční zeleně, úklid přilehlých vozovek a
chodníků po případném znečištění pokosem v tentýž den jako pokos a jejich odvoz
ne jpozdě j i  nás leduj íc ího  dne" .  Jedná  se  o  návrh  smlouvy ,  k terý
je  možné  připomínkovat.

Martin Černý: s firmou Falky nemám problém. Ty poptávky by minimálně měly být e-mailem.
Ing. Alois Mitrenga: je třeba aby ve smlouvě byla i doprava.
starosta: ceník co je vzadu není součástí ceny za pokos, to je pouze nabídka, kdybychom chtěli

další práce.
tajemník: ceník se vztahuje ke článku II odstavec 2, pokud budou další práce. Jedná se o to, zda

je to kompletní přesun čety na místo provedení nebo cena za km.
Ing. Leoš Jelínek: Je povinnost tu trávu sekat, např kolem Chironové.
starosta: je nám to svěřené Statutem města Brna, dostáváme na to peníze, a musíme dělat

údržbu.  Dříve to dělaly Brněnské komunikace.  Starostové městských částí  nebyli
spokojení a odhlasovali  si  převedení této povinnosti na městské části.  Ze zákona
to musíme sekat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí v souladu s platnou směrnicí č.2/2014 (o zadávání
veřejných  zakázek)  aktualizovanou  k  26.8.  2016,  kategorie  zakázky  II.  s  uzavřením smlouvy  o  dílo
na údržbu ploch silniční zeleně v MČ Brno-Bosonohy s osloveným uchazečem, tedy společností FALKY
spol. s r.o.; IČ 28297849.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/14 bylo schváleno.

C. Informace z výborů a komisí interpelace, dotazy a připomínky
Starosta - dostali jste upozornění, že se bude provádět zklidňující povrch na vozovce na ulici Pražská od domu
č. 10 až po odbočku na ulici Troubská, Hoštická. Začátek 4.5.2020, dokončení do konce května. Informace
o posunutí fáze výstavby kanalizace na horní část Bosonožského nám., U smyčky, Ostopovická, Ševčenkova a



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 11 / 13

část ulice Skalní. Harmonogram kanalizace jde dobře, není zdržení, apelujeme na firmu, aby omezila prašnost
nějakým postřikem - připomínkovali jsme na kontrolním dni. 

Kulturní akce vzhledem k současné situaci neprobíhají. Jaký bude vývoj zatím netušíme. MMB se nás dotázal,
jestli chceme posunout nějakou kulturní akci na podzim. Odpověděli jsme, že chceme.

Vyjádření ohledně tramvajové trasy - v původní městské linii jsme odeslali. Dále bylo posunutí smyčky tramvaje
v prostoru i cihelny, kde je třeba zachovat dostatečně široké silnice pro trolejbusy a autobusy.

Bývalého nájemníka v arealu JAMMAN dáváme k soudu. Za celý rok nezaplatil nájemné.

Firma Brněnka nás dala k soudu na úhradu za zmařenou investici. do chladícího zařízení.

Obdrželi jsme vyjádření z MMB OD předběžný návrh dopravního značení vyloučení tranzitní dopravy kamionů
nad 12 tun.

ÚPmB - projednání 16. června. Je možné posílat připomínky, p. Čoupek byl pověřen, aby připravil nějakou
prezentaci. Pan Čoupek podrobně informoval zastupitele o územního plánu a pozval zastupitele na zasedání
komise dopravní a stavební na 6.5.2020.

Kulturní komise nezasedala.

Dopravní a stavební komise viz. zápis.

Kontrolní výbor nezasedal.

Diskuze:
Ing. Leoš Jelínek: po položení tichého asfaltu. bude konečně ta komunikace zkolaudovaná?
starosta: nedokážu odpovědět.

Různé:
Diskuze:

Martin Černý: dotazovali se Vás občané na změny projektu u některých přípojek?
starosta: ano dotazovali, některé změny jsou možné za určitých podmínek
Martin Černý: byl za Vámi někdo ohledně Rébovky?
starosta: ano jednalo se o vysypání štěrku, což není nikam možné provést.
Martin Černý: a ohledně jejího osvětlení po dokončení kanalizace?
starosta: v projektu je s osvětlením počítáno
Martin Černý: ohledně kanalizace mám prosbu aby byla nějaká komise/tým, který by se scházel,

protože  je  potřeba  lidi  více  informovat.  I  formou navrhuji  letáku  do  schránky.
Zpravodaj má setrvačnost nějakou, teď v něm vyšly nějaké nepřesnosti např. článek
bez uvedení autora.

starosta: informace do schránek občané dostávají podle fází výstavby.
místostarosta: spolupráce s vedením stavby dle mého názoru výborná.  Vedení stavby se snaží

občanům vyjít vstříc. Technický den bude od nynějška každých čtrnáct dní, výstup
Vám pro informovanost pošleme do e-mailu.

Martin Černý: požádal vedení radnice o průběžném podávání informací o řešených problémech e-
mailem. Dotaz zda bylo nějaké jednání s panem Skopalíkem?

starosta: žádné jednání nebylo.
Martin Černý: a jedná se nějakým způsobem ohledně Bosonožského náměstí?
starosta: chtěl jsem oslovit firmu, která nám připravuje výběrová řízení, aby nám připravila

výb. řízení na projekci Bosonožského nám.
Martin Černý: a to se jedná o finální stav, tam přece bylo mnoho dotazů od občanů, ale i od nás.
starosta: byla studie. Přemýšleli jsme, že vyhotoví dvě pracovní studie. Připomínky si slíbil, že

vyhodnotíš a dodáš.
Martin Černý: sumarizaci připomínek máte na e-mailu. Vím, že tam není možné moc zasahovat, ale

pár drobností se tam dá upravit. Stálo by za to si k tomu sednout. Požádal bych
o společné setkání a probrání tohoto.

Jiří Výplach: občané se ptají jestli budou potřebovat povolenky až se bude dělat ten tichý povrch.
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starosta: ne, stavba povolenky vydávat nebude
Jiří Výplach: kdo naváží hlínu na pozemek ve trojúhelníku Pražská Jemelkova?
starosta: naváží si to soukromá osoba na svůj pozemek.
JIří Výplach: mrzí  mě,  že  tu  není  stavební  úřad.  Zajímají  mě  schody  na  ulici  Vrchní,  byly

schváleny peníze,.  Stavební  úřad určil  panu Liškovi  podmínky pro projektování,
v  průběhu  je  změnili  a  že  musí  dodat  něco  dalšího.  Podle  mě  to  někdo  tady
bojkotuje, aby se ty schody tam vůbec nedělaly.

starosta: poprvé mu to paní Pavelková připomínkovala, dostal seznam, co mu schází, splnil
jen část.

Jiří Výplach: když je geologický průzkum, je třeba povolení úřadu?
starosta: geologický průzkum, by měl být na povolení nebo na ohlášku, že se vykonávají.
Jiří Výplach: ten geologický průzkum tady byl, jsou na to svědci. Ptám se jestli na to měli povolení

nebo jestli to bylo se souhlasem
starosta: nedokážu odpovědět.
Jiří Výplach: tady  u  našeho  kamaráda  co  sedí  přede  mnou  se  vesele  bagrovalo,  jsou  tam

pětimetrové  haldy,  mám  to  vyfoceno.Má  stavební  povolení  na  terénní  úpravy,
které se tam konají.

Ing. arch Arnošt
Čoupek:

já tam odvážím padesátiletý bordel, který tam zůstal JZD. Já na vlastním pozemku
dělám úklid. Je tam pětimetrová hromada. SÚ jsem pozval, aby se přišel podívat.
Budu to odvážet. Dole je hlína, nahoře je štěrk. jedná se o meziskládku a na to
nepotřebuji povolení.

Mitrenga: žádám vyhotovit zápis ze schůzky s panem Skopalíkem. Domnívám se, že celá ta
kauza bude pokračovat. Požádal bych o zpracování nějakých závěrů z té schůzky.
Žádost o odpovědi na naše e-maily.

místostarosta: chtěl  bych  apelovat  na  zastupitele,  když  mají  dotaz  na  konkrétní  věc,  aby  to
směřovali buď na mě nebo na pana starostu.

Martin Černý: stále nevíme Vaše kompetence.
Ing. arch. Arnošt
Čoupek:

drobné upřesnění k té Slunečné. Před půl rokem tam byl geologický průzkum kde
vrtali  sondy  a  zkoumali  složení.  A  to  co  tam  bylo  před  čtrnácti  dny
byl hydrogeologický průzkum, kde se zkoumali odtokové poměry.

Martin Černý: osvětlení  do  Troubska,  prosím  o  připomenutí.  přeposlat  e-mailem.  Chodník
do Lískovce.

starosta: je v procesu, připomeneme se. Chodník schválila komise dopravy. Postoupí se to
do Rady města Brna, která to navrhne zařadit do investic města Brna.

Povinná rozpočtová opatření

Povinná rozpočtová opatření schválení starostou v rámci delegace pravomoci:

RO č. 3/2020 – pravidelná dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky ve výši 30 000 Kč

RO č. 4/2020 – toto rozpočtové opatření reaguje na změnu rozpočtové skladby, která zavádí investiční položky
na převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi. Investiční transfery od města poskytnuté MČ
Brno-Bosonohy  na  rekonstrukci  sportoviště  Hoštická  a  projektovou  dokumentaci  Bosonožského  nám.
v celkové výši 1 900 000 Kč budou převedeny na investiční položku.

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

Ing. Leoš Jelínek   ............................................................

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