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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 VIII/1 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 14. 11. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 18:00 - 19:00
Přítomno: 11 (Černý Martin, Čoupek Arnošt Ing.arch.CSc., Dočekal Miloslav, Jelínek Leoš

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

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach , Martin Rozmarin

*Předsedající v souladu s jednacím řádem městské části určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

Ustanovující jednání ZMČ Brno-Bosonohy

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce

Ustavující zasedání zastupitelstva zahájila stávající místostarostka Ing. Kalná, která konstatovala, že zasedání
dnešního zastupitelstva bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném
znění. Informace o konání ustavujícího zastupitelstva byla podle § 93 odst.  1 téhož zákona zveřejněna na
úřední desce městské části Brno – Bosonohy a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce a to 7
dní před konáním dnešního zastupitelstva.

Před zahájením zasedání bylo zastupitelům předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části
podle § 53 zákona 491/2001 o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva městské části Bosonohy vznikl okamžikem zvolení. Počet členů
zastupitelstva městské části byl stanoven na  11.

Dále konstatovatovala, že je  přítomno všech 11 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Následně  přikročila k bodům dle pozvánky na jednání, ke složení slibu členy zastupitelstva, určení ověřovatelů
zápisu a zapisovatele.

Vyzvala všechny přítomné členy zastupitelstva městské části Brno -Bosonohy v souladu s ustanovením § 69
odst. 2 zákona o obcích ke složení slibu a upozornila na skutečnost, že odmítnutí složit slib nebo složit slib
s výhradou má za následek zánik mandátu, dle § 55 zákona č. 491/2001Sb. o volbách do zastupitelstva obcí a o
změně  některých  zákonů  v  platném  znění.  Vlastní  složení  slibu  proběhlo  tak,  že  po  přednesu  slibu
stanoveného v § 69 ods. 2 zákona o obcích jmenovitě vyzvala v abecedním pořadí přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a přečetla text slibu:

Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu městské části a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
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Všichni zastupitelé následně složili tento slib.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Návrh ověřovatelů

zastupitel Miroslav Sojka navrhl pana Výplacha a zastupitelka Ing. Daniela Kalná navrhla pana Rozmarina.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/VIII/1 bylo schváleno.

Návrh zapisovatele

Předsedající navrhla paní Martinu Dvořákovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje paní Martinu Dvořákovou jako zapisovatelku zápisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/VIII/1 bylo schváleno.

3. Schválení programu

Navržený program jednání:
1) Složení slibu členů zastupitelstva obce
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o
obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6) Doporučení a návrhy na zřízení dalších výborů zastupitelstva obce nebo komisí, které jmenuje starosta
7) Návrh plánu zasedání ZMČ Brno – Bosonohy do konce roku 2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání dle pozvánky na jednání

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/VIII/1 bylo schváleno.
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4. Volba starosty a místostarosty

4/a. určení počtu místostarostů

Návrh na zvolení jednoho místostarosty

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/VIII/1 bylo schváleno.

4/b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

Návrh funkce starosty jako dlouhodobě uvolněné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje ,  aby zvolený člen zastupitelstva městské části
vykonával funkci starosty jako dlouhodobě uvolněný.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/VIII/1 bylo schváleno.

Návrh zastupitele Mgr. Petra Juráčka, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje ,  aby zvolený člen zastupitelstva městské části
vykonával funkci místostarosty jako dlouhodobě uvolněný.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 5 (Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/VIII/1 bylo schváleno.

4/c. určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající sdělila, že volba starosty a místostarosty bude provedena veřejným hlasováním.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy  Nebylo přijato usnesení

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4/d. volba starosty

Předsedající vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na funkci starosty.

Zastupitel Jiří Výplach navrhl pana Miroslava Sojku, který kandidaturu přijal.

Zastupitel Mgr. Petr Juráček navrhl pana Martina Černého, který kanditaturu také přijal.

Hlasovaní proběhlo podle pořadí navržených kandidátů.

 



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 4 / 6

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje na funkci starosty  navrženého kandidáta Miroslava
Sojku.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 2 (Juráček P., Kilian P.) / Zdrželi se: 1 (Černý M.)
Usnesení č. 7/VIII/1 bylo schváleno.

Na základě  hlasování k volbě starosty  konstatovala předsedající, že starostou MČ Brno – Bosonohy byl zvolen
pan Miroslav Sojka, poblahopřála  mu a zároveň  předala řízení další části tohoto zastupitelstva.

Nově zvolený starosta se ujal vedení jednání a přikročil k části "volba místostarosty".

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4/e. volba místostarosty

Nově zvolený starosta Miroslav Sojka vyzval zastupitele, aby podali návrhy na funkci místostarosty.

Zastupitelka Ing. Daniela Kalná navrhla pana Miloslava Dočekala, který kandidaturu přijal.

Zastupitel Mgr. Petr Juráček navrhl pana Martina Černého, který kandidaturu také přijal.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  na  fukci  místostarosty  navrženého  kandidáta
Miroslava Dočekala

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 5 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/VIII/1 bylo schváleno.

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

5/a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta navrhl aby Kontrolní výbor a Finanční výbor pro volební období 20188 - 2022 pracoval v počtu pěti
členů, tak jak tomu bylo doposud.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  pětičlenný Konrolní  výbor a  Finační  výbor pro
volební období 2018 - 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/VIII/1 bylo schváleno.

6. Doporučení a návrhy na zřízení dalších výborů zastupitelstva obce nebo komisí,
které jmenuje starosta

V minulém volebním období v MČ Brno-Bosonohy pracovaly tyto komise:

1) Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci
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2) Komise pro školu, mládež a sport

3) Stavební komise a územní rozvoj

4) Komise bytová

5) Komise pro dopravu a životní prostředí

6) Komise inventarizační a likvidační

Starosta vyzval zastupitele zda mají návrh na doplnění komisí.

Zastupitelka Ing. Daniela Kalná navrhla, aby Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci a Komise
pro školu, mládež a sport byly sloučeny v jednu, protože zádadně zasedají dohromady.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje komise starosty dle návrhu zastupitelky Ing. Daniely
Kalné:

1) Komise pro kulturu, volný čas, mezinárodní spolupráci, školu, mládež a sport

2) Stavební komise a územní rozvoj

3) Komise bytová

4) Komise pro dopravu a životní prostředí

5) Komise inventarizační a likvidační

Starosta vyzval zastupitele zda mají návrh na doplnění komisí.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/VIII/1 bylo schváleno.

7. Návrh plánu zasedání ZMČ Brno – Bosonohy do konce roku 2018

Byly navrženy termíny do konce roku 2018 na 28.11.2018 a 17.12.2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje návrh plánu zasedání ZMČ Brno – Bosonohy do
konce roku 2018 na 28.11.2018 a 17.12.2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 1 (Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/VIII/1 bylo schváleno.

Zastupitel Ing. Leoš Jelínek navrhl přesunutí zasedání zastupitelstva v roce 2019 na čtvrtek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  čtvrteční  zasedání  Zastupitelstva  MČ  Brno-
Bosonohy pro rok 2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 3 (Čoupek A., Dočekal M., Sojka M.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/VIII/1 bylo schváleno.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 6 / 6

8. Různé

Zastupitel Mgr. Petr Juráček požádal o předložení informací členům zastupitelstva o projektech a zásadních
akcích v minulém volebním období, formou neveřejného pracovního setkání členů zastupitelstva. Požadavky
byly zaslány předběžně tajemníkovi ÚMČ mailem. 

Tajemník ÚMČ nevidí problém ve svolání tohoto jednání, ale je nutné, avy toto svolalo vedení samosprávy. Dále
upozornil  na  skutečnost  problematiky  vedení  spisové  služby,  na  ÚMČ  vedena  elektronicky.  Digitální
dokumenty jsou uloženy v digitálním úložišti, analogové pak u zpracovatele do doby předání uzavřeného spisu
do spisovny. V některých případech (VZ s dotací EU) jsou tyto zakázky vedeny v jiných systémech, např. MS
2014+, kde jsou průběžně kontrolovány pracovníky ROP, t.j. při informativní schůzce tyto systémy mohou být
odprezentovány přes dataprojekci s PC osoby, mající přístup do těchto systémů.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Zastupitel Ing. Alois Mitrenga navrhl zařadit jako samostatný bod příštího zasedání zastupitelstva informace z
oblasti dopravy za účelem informování členů zastupitelstva, a za tímto účelem pozvat Ing. Libora Doláka, aby
tyto informace ze schůzky s občany ze dne 8.11.2018 zastupitelům přednesl.    

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

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

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

Zastupitel: Miroslav Sojka   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


