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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 15 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 21. 5. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: do 22:00
Přítomno: na začátku přítomno 11 — Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc,

Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing.
Pavel Kilian,Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. arch. Arnošt Čoupek

*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 vyzval zastupitele, aby navrhli ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a
Ing. arch Arnošta Čoupka.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)

Usnesení č. 1/15 bylo schváleno.

B. Navržený program

1.    Aktualizace směrnice – pravidla postupů při zadávání veřejných zakázek

2.   Stanovisko zastupitelstva k námitce občana města k návrhu územního plánu

3.   Návrh pojmenování nové ulice v k.ú. Starý Lískovec – Bosonohy

4.    Diskuze nad připomínkami stavební a dopravní komise k návrhu územního plánu

5.    Rozpočtové opatření č. 7/2020

Předsedající navrhl doplnění programu zasedání zastupitelstva o materiál - Analýza návrhu Aktualizace ZÚR
JMK pro veřejné projednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o materiál - Analýza návrhu
Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání.
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/15 bylo schváleno.

Zastupitel Jiří Výplach předložil k doplnění programu materiál - Plánovaná výstavba v lokalitě Bosonohy
Cihelna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  doplnění  programu  o  materiál  -  Plánovaná
výstavba v lokalitě Bosonohy Cihelna.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/15 bylo schváleno.

Zastupitelé  Černý,  Jelínek,  Juráček,  Kil ian,  Mitrenga  a  Rozmarin  předložil i  k  doplnění
programu  materiál  -   Informovanost  zastupitelů  ze  strany  vedení  MČ  Brno-Bosonohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  doplnění  programu o materiál  -  Informovanost
zastupitelů ze strany vedení MČ Brno-Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje dopněný program zasedání zastupitelstva:

1.    Aktualizace směrnice – pravidla postupů při zadávání veřejných zakázek

2.   Stanovisko zastupitelstva k námitce občana města k návrhu územního plánu

3.   Návrh pojmenování nové ulice v k.ú. Starý Lískovec – Bosonohy

4.    Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání.

5.    Informovanost zastupitelů ze strany vedení MČ Brno-Bosonohy

6.    Diskuze nad připomínkami stavební a dopravní komise k návrhu územního plánu (+ Plánovaná       
výstavba v lokalitě Bosonohy Cihelna

7.    Rozpočtové opatření č. 7/2020

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/15 bylo schváleno.

B.1. Aktualizace směrnice – pravidla postupů při zadávání veřejných zakázek
Před  započetím diskuze  k  tomuto  bodu   se  přihlásil  zastupitel  Mitrenga  s  požadavkem o  zobjektivnění
zápisů z jednání zastupitelstva, aby byly méně tendenční čili "prostarostovské". 

Dále diskuze mezi zastupitelem panem Mitrengou a panem starostou Sojkou, zápis viz. příloha č. 1.

Na základě výše uvedené diskuze zastupitel Juráček navrhl přerušení zasedání jednání zastupitelstva, z důvodu
doložení tvrzení pana starosty o zaujatosti zastupitele  Mitrengy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje přerušení zasedání zastupitelstva z důvodu doložení
tvrzení pana starosty o zaujatosti zastupitele Ing. Aloise Mitrengy.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 6 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Zastupitelstvu je předkládána novelizace směrnice –  pravidel  pro zadávání  a výběr dodavatelů veřejných
zakázek (VZ). Cílem úprav je sesouhlasení směrnice s aktuálním zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek  a  její  celkové  zjednodušení  na  současné  podmínky  ustanovených orgánů samosprávy.
V obecnosti platí, že zadavatelem VZ je městská část Brno-Bosonohy a směrnice upravuje vnitřní postupy v této
oblasti mezi orgány městské části (starostou a zastupitelstvem). Jistou pravomocí (do 50 000Kč) je pověřen
i tajemník úřadu ve funkci „příkazce operace“. Doposud platná směrnice ve svém vyznění (kdy není zvolena
rada MČ) omezovala  pravomoc zastupitelstva  jen na možnost  rozhodování  v  otázce vybraného uchazeče
na plnění zakázky bez toho, aby se zastupitelstvo svým rozhodováním podílelo na přípravě a zadání VZ.

Vzhledem k trvalému nárůstu cen plnění a ceně služeb při případném zastupování zadavatele jsou zvoleny čtyři
cenové kategorie s rozdílnými požadavky na formální průběh zadávání zakázek, a to do 50000 Kč, do 200000
Kč, do 50000Kč, do 2000000 Kč, resp. 6000000 Kč. Rovněž je vhodné posílit a rozšířit celkovou pravomoc
zastupitelstva jako nejvyššího kolektivního orgánu MČ (navrženo pro plnění již od 200000 Kč výše). Nově
zavedená kategorie zakázek v rozmezí 200-500 tisíc je využitelná především na cílené jednorázové nákupy,
právní, projekční, analytické, inženýrské, autorizované a další znalecké služby a poradenství.

Diskuze:
: V diskuzi  vystoupili  zastupitelé Dočekal,  Černý,  Kalná,  Sojka,  Kilian,  Mitrenga,   Jelínek.  Rozmarin.

Zastupitel Juráček navrhl úpravu kategorizace veřejných zakázek  - změnu Článku III., a to sloučením
písmen b) a c).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje změnu Článku III., a to sloučení písmen b) a c):

Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky či na služby v předpokládaném rozsahu hodnoty plnění
od  200.001  Kč  do  2.000.000  Kč  a  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  v  předpokládaném
rozsahu hodnoty plnění od 200.001 Kč do 6.000.000 Kč (vše bez DPH).

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 2 (Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)

Usnesení č. 6/15 bylo schváleno.

Následně bylo přistoupeno k  hlasování o upravené směrnici. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  upravenou  směrnici  „Pravidla  a  postupy při
zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy“, (změna -
 Článek III. spojení  písmene  c) a d).).

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Čoupek A., Sojka M., Výplach J.)

Usnesení č. 7/15 bylo schváleno.

B.2.. Stanovisko zastupitelstva k námitce občana města k návrhu územního plánu

S žádostí o podporu své již podané připomínky k návrhu územního plánu se na zastupitelstvo obrátil majitel
pozemků pan Pavel Chadim. Svou žádost opírá o souhlasné stanovisko zastupitelstva MČ k uvedenému již
z roku 2014.
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Diskuze:
: V diskuzi vystoupil zastupitel Juráček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy podporuje podanou námitku majitele pozemků p.č. 1682/3,
1682/4 1682/9 v k.ú. Bosonohy doručenou na ÚMČ dne 11.05. 2020 spočívající v požadavku na změnu
účelu využití z navrhované plochy pro sport (S) na plochu s využitím pro bydlení (B)

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/15 bylo schváleno.

B.3.. Návrh pojmenování nové ulice v k. ú. Starý Lískovec – Bosonohy
Na základě diskuze předsedající předložil návrh usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy navrhuje pro nově vznikající ulici v rámci výstavby areálu
„Skladový a výrobní objekt a Parkovací dům v lokalitě Pražská – Jemelkova, v k.ú.  Starý Lískovec a
Bosonohy“  pro její pojmenování využít historický pomístní název „Nivy“.

Ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto stanovisko žadateli SÚ ÚMČ Brno-Starý Lískovec.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Černý M., Dočekal M.)

Usnesení č. 9/15 bylo schváleno.

B.4.. Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání
Členům ZMČ je  předložena důvodová zpráva  aktuálního  stavu projednávání  návrhu AZÚR JMK a  návrh
na zpracování připomínek z úrovně MČ.

Místostarosta Dočekal vysvětlil opodstatnění předložení tohoto bodu.

Diskuze:
: V diskuzi vystoupili zastupitelé: Dočekal, Jelínek, Juráček, Rozmarin, Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  se  zadáním  zpracování  právní  analýzy  a
s  vypracováním  připomínek  k  návrhu  AZÚR  JMK,

a pověruje

starostu  MČ  zadat  zpracování  předmětné  právní  analýzy  a  připomínek  městské  části  k  návrhu  AZÚR
JMK právní kanceláři Frank and Bold advokáti, s.r.o., a to v ceně do 35 tis. Kč + DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/15 bylo schváleno.

B.5. Informovanost zastupitelů ze strany vedení MČ Brno-Bosonohy

Materiál předložili zastupitelé Černý, Jelínek, Juráček, Kilian, Mitrenga a Rozmarin.

Zasedání zastupitelstva jsou cca jednou za měsíc. Zde nám předkládáte informace dle Vašeho uvážení, máme
prostor  se  ptát,  získáváme  odpovědi.  Dále  pak  můžeme  být  členy  výborů  a  komisí ,  kde
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jednotlivé problémy můžeme řešit, diskutovat. Navíc jsou nepravidelně svolávány pracovní schůzky zastupitelů,
případně se potkáváme neformálně dle potřeb. Prosíme o zvážení, jak nás zastupitele informovat o dění v naší
MČ průběžně, dostatečně a včas. V dnešní elektronické době se nabízí spousty možností – sdílený kalendář,
sdílené disky s informacemi, emaily, sms,…

Cíl:

Zastupitelé  jsou  průběžně  informováni,  mají  prostor  pro  dotazy,  dostávají  odpovědi,  získávají
dostatečné  množství  informací  pro  schválení  jednotlivých  bodů  jednání  zastupitelstva,  komisí,  výborů.
Zastupitelé jsou součástí všech zásadních procesů dalšího rozvoje MČ, spolupracují při řešení problémů, jsou
oporou úzkému vedení radnice.

Diskuze:
: V diskuzi vystoupili zastupitelé: Juráček, Sojka, Dočekal,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

zařazení bodu na každém zasedání zastupitelstva Informace z radnice, kde starosta a místostarosta písemně
předloží zásadní informace z dění v MČ za uplynulé období.

ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje starostu a místostarostu průběžným zasíláním aktuálních informací především
formou emailů všem zastupitelům.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/15 bylo schváleno.

B.6.. Diskuze nad připomínkami stavební a dopravní komise k návrhu územního
plánu

Členům ZMČ je k diskuzi předložen zápis ze společného jednání stavební a dopravní komise k navrženému
územnímu plánu města Brna s předpokladem, že závěry diskuze budou zpracovány do finálních připomínek,
které budou předloženy na požadovaných formulářích k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva MČ a to
tak, aby mohly být odevzdány do 24. června 2020.

Materiál  doplněný  zastupitelem Výplachem -  Planovaná  výstavba  v  lokalitě  Bosonohy  Cihelna,  přednesl
Ing. Kameník.

V průběhu diskuze zastupitel Výplach stáhl tento materiál z dalšího projednávání.

Diskuze:
: V diskuzi vystoupili zastupitelé: Jelínek, Čoupek, Juráček, Černý, Mitrenga, Sojka, Výplach

B.7. Rozpočtové opatření č. 7/2020

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 rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil
jejich celkový objem.

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení výdajů na správu hřbitova dle předloženého vyúčtování nákladů
Obcí Troubsko 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 výdajů rozpočtu nemění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  7/2020  v  rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu + 46 500 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví a
v objemu – 46 500 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: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/15 bylo schváleno.

C. Různé - Informace z Výborů a Komisí, interpelace, dotazy a připomínky
Písemně předložené dotazy zastupitele Juráčka:

1. Stav investičních akcí pro rok 2020

Informace, zda a jak se tyto projekty řeší, připravují. Jak budou členové

zastupitelstva spolupracovat a spolurozhodovat při zadávání studií, řešení specifikací prací.

- schodiště Vrchní

- revitalizace – Poklona u studánky vodojem Přímá

- úprava zázemí lesního hřiště

2. Smlouva o dílo – rekonstrukce veřejného sportoviště Hoštická

-   jak bude řešeno - úprava zídek a průchodu kolem hřiště

-  nakládání s odebraným podkladem – štěrk, dle smlouvy můžeme změnit položku (jistě se dá materiál vyvézt
na zpevnění polních cest místo odvozu na skládku), snížíme tak cenu díla dle smlouvy

-  na  kontrolních  dnech  se  musí  účastnit  zástupce  objednatele  ve  věci  technické,  TDS,  zpracovatel
projektové dokumentace, bezpečnostní technik, a zástupci zhotovitele

: funkce TDS – technický dozor stavby – kdo bude pověřen touto funkcí za objednatele (předpoklad, že –
provede dokumentaci před akcí, bude pořizovat zápisy, komunikovat se zhotovitelem a další), pan starosta má
již funkci zástupce pro věci technické

: kdo bude ze strany objednatele jmenován koordinátorem bezpečnosti práce na stanovišti?

: jak časté budou kontrolní dny (dle smlouvy min. jednou za dva týdny)

3. Směrnice pravidel zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek

- proč byla směrnice stažena z jednání, jaké zásadní nesrovnalosti byly objeveny, kdy budeme seznámeni
s novou úpravou směrnice.

4. Úpravy polních cest

Pečovat o frekventované cesty v našem katastru. Využití štěrku z hřiště. S rozmyslem použít recyklát asfaltu
v katastru MČ - nezavážet do lesů, polí.
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Ověřovatelé: Jiří Výplach   ............................................................

Ing. arch. Arnošt Čoupek   ............................................................

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

 
Datum vyhotovení:


