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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 19 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 4. 11. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 do 20:25
Přítomno: 9 členů zastupitelstva: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav

Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr Juráček od 17:30, Ing. Daniela Kalná, Ing.
Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing.. Pavel Kilian, Martin Rozmarin, Mgr. Petr Juráček do 17:30 hodin
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.

A.1. Organizační náležitosti

Schválení ověřovatelů zápisu

Z pléna byli navrženi jako ověřovatelé zápisu zastupitelé Ing. Leoš Jelínek a Jiří Výplach.

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

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

Usnesení č. 1/19 bylo schváleno.

Doplnění programu

Návrh zastupitele Ing. Aloise Mitrengy na zařazení bodu "Návrh na pořizování oficiálního zvukového záznamu
a jeho zveřejňování".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  zařazení bodu "Návrh na pořizování oficiálního
zvukového záznamu a jeho zveřejňování" do programu jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 2 (Dočekal M., Výplach J.) / Zdrželi se: 3 (Čoupek A., Kalná D., Sojka M.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Doplnění programu
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Návrh zastupitele Martina Černého na zařazení bodu "Stanovisko k pronájmu nové billboardové plochy".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  zařazení  bodu  "Stanovisko  k  pronájmu  nové
billboardové plochy" do programu jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 3 (Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 2 (Čoupek A., Kalná D.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Doplnění programu

Návrh zastupitele Martina Černého na zařazení bodu "Lepší komunikace s občany ohledně kanalizace". 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení bodu "Lepší komunikace s občany ohledně
kanalizace" do programu jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 1 (Výplach J.) / Zdrželi se: 2 (Dočekal M., Kalná D.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Navržený program jednání

A. Organizační náležitosti

B. Navržený program

Dohoda o změně hranic Bosonohy – Nový Lískovec1.
Stanovisko ke směně pozemků žadatele R.V. a SMB2.
Stanovisko k prodeji části pozemku 473/1 z majetku SMB - L.P.3.
Stanovisko k prodeji části pozemku 473/1 z majetku SMB - O.B.4.
Úprava ceníku sazeb nájmů a pachtů nemovitostí svěřených MČ5.
Rozpočtová opatření č. 24 a 256.
Informace u radnice7.

C. Různé

Informace z Výborů a Komisí, interpelace, dotazy a připomínky

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

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Černý M., Mitrenga A.)

Usnesení č. 2/19 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné námitky k obsahu zápisu z 18. zasedání ZMČ ze dne 10.9.2020.

B.1. Dohoda o změně části katastrální a správní hranice mezi MČ Bosonohy a MČ Nový Lískovec

Území vymezené částečně pod objektem Tepláren a část komunikace, naproti ZŠ Svážná je řešeno na základě
revize katastrálního území NL. Podnět k ucelení pozemků pod stavbou do katastrálního území Nový Lískovec
vzešel od Katastrálního úřadu.
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Požadovaná dohoda představuje  poslední  nutný krok ke sjednocení  pozemků pod stavbou a  částí  místní
komunikace III. třídy tak, aby celá stavba Tepláren a komunikace patřily do k. ú. Nový Lískovec. Správní a
katastrální hranice MČ je vedena po jižní hraně místní komunikace.  

Změnou není dotčeno číslo popisné ani orientační u budovy č.p. 392/27 Nový Lískovec (Teplárny Brno, a.s.).

Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec změnu projednalo a schválilo na zasedáních č.7/30   dne 19.9.2018 bod
č. 20, a zasedání č. 8/2 dne 19.12.2018 bod č. 13.

Zastupitelstvo MČ Brno–Bosonohy souhlasně změnu projednalo a schválilo na zasedání č. 34 dne 27.6.2018:

ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se změnou správní a katastrální hranice v souvislosti s navrhovanou změnou
pozemků

1) pozemku p.č. 2447/2 k.ú. Bosonohy,

2) pozemků p.č. 2447/3, 2447/4, 2447/5, 2447/6, 2447/7 k.ú. Bosonohy

a jejich převodu pod k.ú. Nový Lískovec

Pozemky, které jsou převedeny z k.ú. Bosonohy do k.ú. Nový Lískovec: 2891 (dříve 2447/3), 2893 (dříve
2447/5), 2894 (dříve 2447/6), 2895 (dříve 2447/7), 2890 (dříve 2417/2), 2892 (dříve 2447/4).  

ZMB na zasedání č.Z8/05 9.4.2019 bod č. 65. souhlasí se změnou hranice Katastrálního území Bosonohy a
Nový Lískovec, která je nově vedena po hranici pozemku p.č. 2447/1 k.ú. Bosonohy a pozemků p.č. 2447/3,
2447/4 k.ú. Bosonohy, které budou po změně katastrální hranice společně s pozemky p.č. 2447/2, 2447/5,
2447/6, 2447/7 k.ú. Bosonohy evidovány v k.ú. Nový Lískovec.

ZMB schválilo v návaznosti na změnu katastrální hranice změnu správní hranice Městské části Brno–Nový
Lískovec a Městské části Brno–Bosonohy.

Smlouva se uzavírá na základě výzvy Majetkového odboru MMB.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga. Miroslav Sojka, Miloslav Dočekal,
Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje dohodu o změně části katastrální a správní hranice
městských částí mezi MČ Brno-Nový Lískovec a MČ Brno-Bosonohy, která je přílohou tohoto bodu jednání,

a ukládá  

tajemníkovi úřadu neprodleně předložit dohodu smluvním stranám k podpisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.)

Usnesení č. 3/19 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko se směně pozemků žadatele a SMB

Pan R. V. požaduje směnu pozemků za účelem sloučení parcel, které jsou v jeho vlastnictví. Parcela SMB s p. č.
3173 pozemky žadatele odděluje. Územní plán v lokalitě stanoví využití jako „I“ – plochy zahrádek.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Daniela Kalná, Miroslav Sojka, Miloslav Dočekal, Martin Černý, Ing.
arch. Arnošt Čoupek CSc.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí a nemá námitek

se směnou části pozemku p. č. 3173, který je ve vlastnictví statutárního města Brna ve výměře 1489 m2 za
celý pozemek p.č.3174 o výměře 1489 m2, který je ve vlastnictví žadatele o směnu, tedy pana R. V., vše v k.
ú. Bosonohy

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko ZMČ do formuláře Návrhu na dispozici s majetkem
města“. 

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

Usnesení č. 4/19 bylo schváleno.

V 17:30 přišel zastupitel Mgr. Petr Juráček. Zasedání je přítomno 9 členů. zastupitelstva.

B.3. Stanovisko k prodeji části pozemku 473/1 z majetku SMB – L.P.

Pan L. P. žádá o odkup části (cca 51 m2) pozemku p. č. 473/1 – ostatní komunikace – účelová komunikace ul.
Mlaty, v úseku sousedství s jeho domem, a to za účelem umístění revizní kanalizační šachty a zbudování
parkovacího stání.  OUPR MMB s odprodejem souhlasí za podmínky, že předmětná část pozemku zůstane
veřejným prostranstvím a nebude zaplocena.

Obdobnou žádost podal soused pana P, tedy pan B.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s odprodejem části pozemku p. č 473/1 v k.  ú.
Bosonohy jen v pásu širokém 3,5 m přiléhající k p. č. 376 o výměře cca 32,6 m2 žadateli, tj. panu L. P.  viz
zákres, který je příloho toho usnesení, a to z důvodu zachování možnosti trasování budoucího chodníku.

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko ZMČ do formuláře "Návrhu na dispozici s majetkem
města“. 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Juráček P.)

Usnesení č. 5/19 bylo schváleno.

B.4. Stanovisko k prodeji části pozemku 473/1 z majetku SMB – O.B.

Pan O. B. žádá o odkup části pozemku (cca 57 m2) p. č. 473/1 – ostatní komunikace – účelová komunikace ul.
Mlaty, v úseku sousedství s jeho domem, a to za účelem parkování.  OUPR MMB s odprodejem souhlasí za
podmínky, že předmětná část pozemku zůstane veřejným prostranstvím a nebude zaplocena.

Obdobnou žádost podal soused pana B., tedy pan P.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy s odprodejem části pozemku p. č. 473/1 v k. ú. Bosonohy jen
v pásu širokém 3,5 m přiléhající k p.č.384 o výměře cca 35,9 m2 žadateli, tj. panu O. B. viz zákres, který je
příloho toho usnesení, a to z důvodu zachování možnosti trasování možného chodníku.
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a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko ZMČ do formuláře Návrhu na dispozici s majetkem
města“. 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Juráček P.)

Usnesení č. 6/19 bylo schváleno.

B.5. Úprava ceníku sazeb nájmů a pachtů nemovitostí v majetku města Brna svěřených MČ Brno-
Bosonohy

Na 12./VIII ZMČ dne 12.12. 2019 byl přijat „Ceník sazeb pronájmu a pachtů majetku MČ“.

Na základě požadavku na větší efektivnost hospodaření ICVČ BOSA je předkládána úprava a zjednodušení
sazeb pronájmu tam využívaných nebytových prostor.

Dalším důvodem změny je doporučení Majetkového odboru MMB neuzavírat smlouvy o „bezúplatné výprose“ u
předzahrádek  domů,  a  to  z  důvodu  toho,  že  při  této  dispozici  s  majetkem není  občanským zákoníkem
požadována doba výprosy (vypůjčený pozemek je výprosníkem navrácen půjčiteli na vyžádanou okamžitě). MO
MMB doporučuje místo „výprosy“ využít smluvní formu „bezúplatné výpůjčky“, kdy se doba výpůjčky stanoví
v souladu se Statutem města Brna (č.75/4) na dobu max. 15 let nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
max. jeden rok.  

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Černý, Ing. Daniela Kalná, Ing. Alois Mitrenga, Miroslav Sojka,
Miloslav Dočekal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje upravený „Ceník sazeb nájmů a pachtů nemovitostí
v majetku města Brna svěřených MČ Brno-Bosonohy“ s účinností od 01.12. 2020, který je přílohou tohoto
bodu jednání, a který zcela nahrazuje ceník účinný od 01.01. 2020

a ukládá

Kanceláři  tajemníka  ÚMČ  –  úsek  majetek,  aby  v  následném  byl  „Ceník“  uplatňován  při  uzavírání
dispozičních smluv s majetkem.

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

Usnesení č. 7/19 bylo schváleno.

B.6. Rozpočtová opatření č. 26/2020 a 27/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 26/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

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

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení investičních výdajů na akci – revitalizace Bosonožského nám. na
geodetické zaměření dle cenové nabídky a současně snížení výdajů na poskytnutí finančních darů obyvatelům
za připojení na kanalizační řad, a to z důvodu posunutí termínu kolaudace celé stavby.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 6 / 12

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2020 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu   +  22 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3636-územní
rozvoj a v objemu – 22 000 Kč na straně výdajů v § 2321-odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly.

Ukládá

ÚR1  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: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/19 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 27/2020 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

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

Obsahem rozpočtového opatření je vytvoření finanční rezervy pro případnou úhradu soudních  nákladů a
plnění náhrady újmy na zdraví p. Zdeňka Kováře. ( nahlášený úraz na zledovatělé komunikaci). Městská část
Brno-Bosonohy podala odpor proti elektronickému platebnímu příkazu. Více v přiložených materiálech ( 17
stran).

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Miroslav Sojka, Miloslav Dočekal, Martin Černý, Ing.
Alois Mitrenga, Jiří Výplach, Ing. arch. Arnošt Čoupek,
Žádost zastupitele Ing. Aloise Mirtengy a Mgr. Petra Juráčka: prověření kvalifikace právního zástupce
MČ a zkontrolování náležitostí smlouvy na zimní údržbě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2020 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu   +  150 000 Kč na straně výdajů v § 6171-činnost místní správy
a v objemu – 150 000 Kč na straně výdajů v § 2321-odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

Ukládá

ÚR1  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: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/19 bylo schváleno.

B.7. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty za uplynulé období

Činnost starosty

4.9. Obhlídka výstavby kanalizace.

5.9. Milčovo kolečko.

8.9. Kontrolní den kanalizace.
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11.9. Schůzka na ulici Vratná ohledně domovních přípojek.

12.9. Babské hody.

14.9. Bosonožské nám. – setkání s pracovníky Odboru životního prostředí MMB a Zeleně města Brna o postupu
ošetření a údržby památných lip. Ulice Přímá – jednání se zástupci stavby o napojení domovních přípojek.

15.9. Ulice Přímá – jednání se stavbyvedoucím Ing. Zelinkou – oprava poškozeného domu paní Beňové.

16.9. Jednání se správcovou volnočasového střediska BOSA o novém ceníku služeb.

18.9. Kontrola činnosti pracovní čety.

22.9. Kontrolní den kanalizace, dopravní komise RMB.

23.9. Schůzka s projektanty – akce Leskava Panenka Marie.

24.9. Jednání na MMB – radní Grund – kanalizace – postup projektu ulice Vrchní, + směna pozemku v rámci
kanalizace.

27.9. Výstava – Masarykův okruh.

30.9. Veřejné osvětlení – přidání sloupu VO ulice Rebovka – schůzka s projektanty.

2.10. Kontrola výstavby kanalizace.

6.10. Kontrolní den kanalizace.

8.10. Řešení stížnosti se stavbou kanalizace na ulici U Smyčky.

9.10. Majetkový odbor MMB – jednání právních vztahů k městskému majetku a majetku třetích osob ulice
Práčata (historické soudní spory o užívání městských pozemků).

10.10. Bytový dům Konopiska 33 – řešení havárie odpadu.

Činnost místostarosty

 

 

 

Diskuze:
Mgr. Petr
Juráček

Jaká je situace s lipami na Bosonožském nám. - proběhla schůzka 27.10.?

Miroslav Sojka Schůzka se všemi přizvanými neproběhla, další termín je v úterý 10.11. v 10:00 hodin.
Procházeli jsme Bosonožské nám. se zástupci Veřejné zeleně, zastavovali jsme u lip,
které jsou vizuálně nejhorší, zástupce zeleně konstatovali, že provedou ořez do konce
roku 2020 a v dalším roce provedou zásadní  a radikální  omlazovací  řez.  Dále jsou
problémem tři lípy, které jsou v trase kanalizace. Referentka MMB OŽP a pracovnice
Agentury  pro  ochranu  přírody  a  krajiny  chtějí  schůzku  se  zhotovitelem ještě  před
pokládáním asfaltu,  aby  se  dohodli  na  vzdálenosti  nové  komunikace  od  památných
stromů.

Mgr. Petr
Juráček

Jak tuto informaci komunikovat s občany? Bylo by vhodné do každého zpravodaje tyto
informace bodově zveřejnit.

Miroslav Sojka Dnes přišel  zástupce firmy VZD INVEST a přinesl  nabídku ohledně akcí  Leskava a
Panenka Marie. Jedná se o nabídku na další etapu činností s souvislosti se stavebním
řízením. Leskava 197.000 Kč bez DPH a Panenka Marie 168.000 bez DPH. V příštím
roce by měly být vypsané dotace na oba projekty. Finanční prostředky zahrneme do
rozpočtu na rok 2021.
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Mgr. Petr
Juráček

Jaké jsou další kroky s projektem Panenky Marie?

Martin Černý Sociální dům Bosonožské nám. je ještě nějaké další info. kromě toho e-mailu?
Miroslav Sojka Žádné další  informace nemáme.  S  majitelem domu jsem Jednal  ohledně kanalizace

(napojení  nemovitostí  Vrchní),  což mi  přislíbil.  Zatím s  nemovitostí  nemá konkrétní
plány.  Projekt  sociální  dům je  závislý  na  dotacích,  organizátor  tohoto  projektu  by
pravděpodobně v případě poskytnutých dotací objekt od současného majitele odkoupil.

Martin Černý Dovolím si poznámku. Jsem pro každou dobrou sociální věc. Zjistil jsem Informace, že se
jedná o nově vzniklou neziskovku, bez referencí.

Martin Černý Dotaz ohledně dodržování dopravního značení o zákazu průjezdu vozidel na12 t na ulici
Pražská.

Miloslav
Dočekal

Doposud jsme oficiální odpověď neobdrželi.

Martin Černý Nedostačující informace o kanalizaci, nabízím pomoc při informovanosti online. Jako
druhý problematický bod je ulice Padělíky, všude je objízdná trasa, bohužel tam ne.
Naším úkolem by mělo být, přistupovat k tomu jinak než na ostatních ulicích co se týká
plánování a koordinace stavebních prací (zda provádět v zimě nebo na jaře) . Musíme
zajistit parkování.

Ing. Leoš Jelínek Kanalizace Křivánky-v původním návrhu byla asfaltová silnice chodník a podobně, v
posledním návrhu zmizely chodníky zmizel asfalt objevila se zámková dlažba

Miloslav
Dočekal

Samozřejmě je tam hodně problému, které řešíme, v globálu stavba postupuje v této
době poměrně dobře. Křivánky bude obytná zóna, Padělíky-naplánovaný harmonogram
prací jsme také připomínkovali, ano není tam možné parkovat, vyjednali jsme podmínky,
aby mimo jejich pracovní dobu bylo možné k nemovitostem vjet.

Martin Černý Na počátku  byl  prezentován  harmonogram prací,  okamžitě  se  změnil.  Je  možné  v
současné době aktualizovat harmonogram na rok 2021

Miroslav Sojka Vypracovat  harmonogram  na  celý  rok  není  možné,  ze  dne  na  den  v  důsledku
nepředpokládaných událostí dochází změnám.

Ing. Leoš Jelínek Bylo by vhodné aby stavba aktualizovala harmonogram
Miloslav
Dočekal

Zásadní informace občanům po ulicích sdělujeme. A sami vycházíme z těch informací,
které jsme ze stavby schopni dostat a které se dost často mění ze dne na den.

Martin Černý Máme k dispozici celý plán Bosonoh, jak budou vypadat po výstavbě kanalizace vypadat?
Miloslav
Dočekal

Vyberme taková témata, která by byla stěžejní pro celé Bosonohy a zveřejněme je.

Mgr. Petr
Juráček

Bylo  by  dobré  delegovat  tiskového  mluvčího,  který  by  byl  schopen  komunikovat  i
moderními způsoby, což se nedaří (příklad webovky).

Miroslav Sojka Jedná se o obrovskou stavbu. Harmonogram byl od začátku stavebních prací několikrát
změněný. Organizace prací se mění-například na ul. Zájezdní se několik dnů čekalo na
statika, aby posoudil dostatečné zajištění rodinných domů, když se po výkopu zjistilo, že
nemají základy. Se zástupci stavby jsme ve spojení i několikrát za den, abychom řešili
aktuálně vzniklé problémy. Na kontrolních dnech neustále upozorňujeme na nedostatky.
Harmonogram výstavby jim nemůžeme organizovat.

Miloslav
Dočekal

Vše neustále připomínkujeme.

Ing. Leoš Jelínek Dnes jsme s panem ředitelem řešili  problém výpadku internetu. Když se provádí ta
stavba, přihlásila se nějaká firma, že by položila do chodníků optické kabely? Zajímáme
se o to jako městská část?

Miroslav Sojka Toto se řešilo na začátku přibližně v roce 2010, nevím výsledek těchto jednání.
Ing. Leoš Jelínek Je možné se zeptat někoho na městě jestli zájem pokračuje nebo jestli musíme oslovit

soukromého investora?
Miroslav Sojka Teď už ano, museli bychom oslovit soukromého investora, protože projekt je už hotový.
Miroslav Sojka Zmínili  jsme tady  obecní  rozhlas,  což  je  další  věc,  která  nás  trápí.  Stávající  je  už

dosloužený a je třeba rozhodnout, zda chceme nový nebo žádný.
Martin Černý Už jste někoho poptávali, kolik by to stálo?
Miroslav Sojka Zatím jsme nikoho nepoptávali.  Musíme se  rozhodnout  zda investovat  do  obecního

rozhlasu nebo investovat do modernějších informačních kanálů.
Miroslav Sojka Zatím máme pouze odhad, přibližně milionová investice.
Mgr. Petr
Juráček

První otázka co fotbalisti? Druhá otázka co hřbitov a příští rozpočet? Třetí otázka jaké
projekty chystáte?
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Miloslav
Dočekal

Fotbalisti měli zájem se sejít, uskutečnila se s nimi schůzka, mají připravenou zprávu o
činnosti. Přišli by Vás, kdo bude mít zájem, seznámit s tím jak fungují. Mě informovali,
že z prostředků, které dostávají od MČ jsou na údržbu trávníků.

Mgr. Petr
Juráček

Fotbalisti slíbili, že budou řešit odprodej pozemku pod parkovištěm.

Miroslav Sojka Odprodej momentálně řešit nebudou. Nedošlo k rozdělení.
Mgr. Petr
Juráček

Co hřbitov?

Miroslav Sojka Obec Troubsko nám zatím informace neposlala. Termín je do konce listopadu.
Mgr. Petr
Juráček

A třetí otázka jestli máte nějaký soupis projektů do rozpočtu? Můžete nám je zaslat?

Miroslav Sojka Tři  hlavní  projekty-Bosonožské náměstí,  mostek Hoštická,  tůně a rybníky,  pokud by
nevyšel projekt "Dáme na Vás", který doporučuji podpořit, na zkulturnění prostoru pod
hřištěm,  chtěli  bychom tam instalovat  altán,  upravit  prostor  na  petangue,  lavičky,
prolízačky, případně instalovat WC.

Ing. arch. Arnošt
Čoupek

Snažím se prosadit vypracování architektonické ideové studie vodojemu jako studentský
projekt.

Ing. Alois
Mitrenga

Projednání parkování studentů na ulici Skalní s vedením učiliště dle e-mailu ze dne
20.9.2020?

Miroslav Sojka Jednání s panem ředitelem ještě neproběhlo.
Ing. Alois
Mitrenga

Ořezání značek na ulici Křivánky?

Miroslav Sojka Četa již dostala za úkol.
Ing. Alois
Mitrenga

Nutnost elektronické úřední desky v souvislosti s řešením podávání informací.

Miroslav Sojka Již jsme se informovali u naší IT firmy, zjišťovali jsme ceny. Město připravuje jednotný
web, jehož bychom měli být součástí a důležité je, aby elektronická deska s webem
fungovala.

Miroslav Sojka Informace -  z  magistrátu  přišel  dopis,  jestli  máme požadavek umístit  popelnice  na
bioodpad na stanoviště  na separovaný odpad v  MČ. Takže odešleme požadavek na
umístění na každé stanoviště.

Činnost místostarosty

Dostavba kanalizace oblast Bosonohy

- účast na pravidelných TD stavby

- účast na mimořádných TD a jednání se zástupci dotčených orgánů a investora

- operativní schůzky s hlavním stavbyvedoucím – řešení stížnosti občanů

                                                                 -  požadavky MČ

                                                                  - návrhy možných řešení a případné změny projektu

-pravidelné schůzky s vedoucím projektu          

                                                                  - stížnosti občanů

                                                                 -  koordinace postupu prací a uzavírek

                                                                 -  kontrola plnění zadaných požadavků

- osobní pochůzky a monitoring opatření stavby

                                                                 - kontrola schůdnosti a sjízdnosti komunikací

                                                                 - kontrola zabezpečení staveniště a výkopů
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                                                                 - kontrola dopravního značení a semaforů

                                                                  -kontrola prováděných opatření - kropení, úklid atd

-informační schůzky se soukromými projektanty a s občany

-iniciování schůzky a osobní účast na ní za účasti hlavního stavbyvedoucího, stavebního a technického

  dozoru, zástupce vodáren, hlavní projektantky a zástupce brněnských komunikací k problematice

   přípojek a podoby komunikace Vratná - Padělíky

 

Administrativní činnost

-úřední styk s orgány MMB, OŽP jednání o stavu chráněné lipové aleje na náměstí

-úřední styk s krajskými a celostátními orgány např.KHS, odboru dopravy JmK, MD, MZ, Policie ČR

-úřední a informační schůzky se strážníky MP Brno revír Západ

-účast na jednáních se stranami v rámci činnosti samosprávy a starosty, konzultace

-administrace stránek Česká obec

-administrace FB stránek

-příprava a kompletace informací a materiálů pro zveřejnění ve zpravodaji, na webu, FB…

-běžná agenda-dopisy, odpovědi, internet, email

 

 

Kultura, školství, sport

- plánování, organizace a zajištění kulturních a sportovních akcí na rok 2021

- návrhy a finální zpracování plakátů a pozvánek na akce

- účast na kulturních a sportovních akcích, Nejen Babské hody, organizační zajištění akce a osobní

  účast na akci Masarykův okruh legenda + výstava + prodejní výstava obrazů M. Poulíčka, výtěžek

  předán za mé účasti osobně ředitelce nadačního fondu Krtek

 -informativní schůzky s vedením ZŠ a MŠ

 -koordinace programu a náplně činnosti objektu Bosa

 -schůzky se zástupci spolků a klubů

 

Životní prostředí

-osobní monitoring

-spolupráce s orgány státní správy RŽP ÚMČ, OŽP, MŽP, MZ
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-kontrola nedostatků a porušení nařízení ve spolupráci s RŽP ÚMČ

-iniciace jednání za účelem problematiky Bosonožského náměstí s ohledem na kolizi kořenového

 systému památné skupiny líp s budoucí komunikací. Termín jednání byl stanoven na úterý 27. 10.

-informace občanům – pálení, sběr odpadu, pravidelný svoz odpadu-řešení reklamací

-příprava projektu přemístění sběrných nádob odpadu a úprava plochy k parkování „za cihelnou“

-účast na projektu úpravy horního toku Leskavy a pramene U Panenky Marie, schůzky s projektantem

 

Doprava

-Korespondence a následná komunikace s dopravním inspektorátem a vedením policie ČR k problematice

  kontroly dodržování zákazu tranzitu nadlimitní dopravy. Čekám písemnou odpověď.

 

Bytový dům

- Řešení nahlášené poruchy odpadu nájemníků bytového domu p. Suchý-Kondeliusovi

  Odpad vyčištěn objednanou odbornou firmou

-Řešení nahlášené poruchy odpadu nájemníků bytového domu pí Kňourková-pí Odehnalová.

  V této souvislosti zjištěna jiná závada na sprchovém koutu, odstraněno, dále budeme sledovat

  V návaznosti na množící se problémy podobného charakteru objednávka servisní firmy,

  zjištění závady, objednávka návrhu dalšího postupu a následné revize. Bude realizováno v listopadu

 všech odpadů na bytovém domě Konopiska

C. Informace z Výborů a Komisí, interpelace, dotazy a připomínky

Stavební komise nezasedala.

Předseda komise informoval zastupitele o schůzkách na KAMu a MMB OÚPR ohledně územního plánování.

Konalo se výjezdní zasedání Finančního výboru -  rozhodli  jsme se, že finanční rozpočet budeme řešit na
dvakrát. Zastupitelé dostanou návrh podrobného rozpisu rozpočtu.

Dopravní komise - momentálně jsme s panem F. řešili žaloby a doplňovali jsme data.

 

 

Povinná rozpočtová opatření, která v rámci delegace pravomoci schválil starosta svým rozhodnutím

21/2020 – transfer ze Státního rozpočtu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
prostřednictvím Úřadu práce ve výši 30 000 Kč
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22/2020 - transfer ze Státního rozpočtu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
prostřednictvím Úřadu práce ve výši 30 000 Kč

23/2020 – snížení poskytnutého transferu na pořádání kulturních akcí o 65 000 Kč, konkrétně na akci Mladé
hody, která nebyl v roce 2021 uskutečněna

24/2020 - transfer ze Státního rozpočtu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
prostřednictvím Úřadu práce ve výši 30 000 Kč

25/2020 – transfer SMB  na pokrytí nižších příjmů v roce 2020 v souvislosti s prominutím místního poplatku
z pobytu ve výši 1 000 Kč

Diskuze:
Martin Černý Uvědomil  jsem  si,  že  jsem  nedostal  odpověď,  jestli  je  podepsaná  smlouva  na

billboardy?
Miroslav Sojka Smlouva není podepsaná.
Martin Černý Máme nějakou tabulku na jak dlouho a za kolik peněz máme pronajato?
Miroslav Sojka MČ má pronajaté dva billboardy na ulici Chironova za 79.000 Kč dva billboardy na

dobu neurčitou. Nová smlouva je připravována na patnáct let za 50.000 Kč za jeden
kus za jeden rok.

Ing. Alois Mitrenga Předpokládám, že se jedná o jejich návrh smlouvy a jimi navrhovaná částka.
Miroslav Sojka Částku jsme konzultovali se Starým Lískovcem a Bohunicemi. Navrhovaná částka v

naší smlouvě je nejvyšší.
Ing. Alois Mitrenga Co nám brání tu částku prudce zvýšit.
Miroslav Sojka Chtěli jsme více peněz. Zástupce firmy konstatoval, že se jedná o cenu obvyklou podle

lokality a počtu lidí, kteří se tu pohybují a jezdí. Navrhli jsme částku 70.000 Kč, na
kterou oni nepřistoupili. Můžou oslovit soukromého vlastníka a uzavřít smlouvu s ním
a klidně za menší částku a billboardy u komunikace stejně zůstanou.

Mgr. Petr Juráček Můžu navrhnout usnesení.
Miroslav Sojka Připravte si to a zpracujte na příští zasedání.
Mgr. Petr Juráček Bude už podepsaná smlouva?
Miroslav Sojka Smlouva podepsaná není a nyní nevím, jak bude zástupce firmy reagovat na Vaše

připomínky, které budu požadovat.
Miloslav Dočekal Starosta znovu pošle návrh na navýšení na 70.000 Kč.

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

Jiří Výplach   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


