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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 26 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 7. 7. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 17:00-18:00
Přítomno: Ing. arch.Čoupek Arnošt, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš, Ing. Kalná

Daniela, Ing. Mitrenga Alois, Rozmarin Martin, Výplach Jiří
Omluveni: Černý Martin, Mgr. Juráček Petr, Ing. Kilian Pavel, Sojka Miroslav
Neomluveni:
Předsedající: Miloslav Dočekal
Zapisovatel*: Jarmila Dočekalová
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.

A. Organizační náležitosti

Předsedající  místostarosta  Dočekal  zahájil  jednání,  přivítal  přítomné  a  konstatoval,  že  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné.

K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.

Jako ověřovatelé zápisu dnešního jednání byli navrženi:

p. Jiří Výplach a p. Martin Rozmarin

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

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/26 bylo schváleno.

B. Program zasedání

Nebylo navrženo žádné doplnění do programu.

Program zasedání:

Pomoc obcím zasaženým tornádem (živelní pohromou) na území Jihomoravského kraje1.
Rozpočtové opatření č. 132.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program zasedání beze změn

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/26 bylo schváleno.

B. 1. Pomoc obcím zasaženým tornádem na území Jihomoravského kraje

Obec Mikulčice je jednou z postižených obcí  aktuální  přírodní katastrofou. Vzhledem k tomu, že členem
tamního krizového štábu je pan Lubomír Krobot, který provádí rekonstrukci místního rozhlasu v MČ Brno-
Bosonohy, je navržena pro poskytnutí přímé pomoci tato obec. Městská část již zapůjčila obci Mikulčice dvě
elektrocentrály v hodnotě 40 000 Kč.

V diskusi,  která předcházela návrhu usnesení,  a ve které vystoupili  všichni přítomní členové ZMČ, došlo
ke  shodě  na  podpoře  obce  Mikulčice.  Výše  podpory  byla  stanovena  tak,  aby  konečná  finanční  pomoc  
s ohledem na zapůjčený majetek dosáhla částku 100 000 Kč. Návrhy, aby byly stejnými částkami podpořeny
všechny 4 nejvíce  postižené obce,  byly  zamítnuty  z  důvodu rozmělňování  podpory.  Návrh Ing.  Mitrengy
na bezúplatný převod  elektrocentrál do vlastnictví obce Mikulčice, byl odložen na některá z dalších zasedání
ZMČ. 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje finanční částku ve výši 60 000 Kč  jako pomoc obci
postižené živelnou pohromou (tornádem) obci Mikulčice, IČ: 00285102

 ukládá

úsekovému  referátu  UR  1  odeslat  finanční  částku  na  transparentní  účet  obdarované  obce,
č.u.  299  222  440/0300,  a  to  neprodleně  po  provedeném  rozpočtovém  opatření.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/26 bylo schváleno.

B. 2. Rozpočtové opatření č. 13/2021

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.Jedná se o výdaje na poskytnutí finanční pomoci Obci Mikulčice zasažené tornádem.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu i objem financování .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 60 000 Kč na straně výdajů v § 5269-ostatní správa
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a zvýšení financování  60 000 Kč v položce 8115-změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Ukládá

ÚR1  zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021 a zveřejnit
v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/26 bylo schváleno.

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

Martin Rozmarin   ............................................................
 
Místostarosta Miloslav Dočekal   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


