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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 27 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 9. 8. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 17:00 - 18:00
Přítomno: Černý Martin, Ing.arch. Čoupek Arnost, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš,

Ing. Kalná Daniela, Ing. Kilian Pavel od 17:10, Sojka Miroslav, Výplach Jiří
Omluveni: Mgr. Juráček Petr, Ing.Mitrenga Alois, Rozmarin Martin
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Jarmila Dočekalová
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  starosta  Sojka  zahájil  jednání,  přivítal  přítomné  a  konstatoval,  že  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné.

K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky.

Jako ověřovatelé zápisu dnešního jednání byli navrženi zastupitelé Jiří Výplach a Ing. Leoš Jelínek.

 

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

 

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

Usnesení č. 1/27 bylo schváleno.

B . Navržený program

V rámci projednávání bodu se dostavil Ing. Kilian Pavel.

Ing.arch.Čoupek navrhuje vložit do programu bod: Uplatnění námitek účastníka v rámci územního řízení pro
stavbu "bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla."
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o bod:

Uplatnění  námitek  účastníka  v  rámci  územního  řízení  pro  stavbu  "bytový  a  obchodní  komplex
s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"

 

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

Usnesení č. 2/27 bylo schváleno.

Navržený program jednání:

1. Veřejná zakázka- odstranění zpevněné plochy

2.  Uplatnění  námitek  účastníka   v  rámci  územního  řízení  pro  stavbu  "bytový  a  obchodní  komplex
s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"

3. Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  program jednání 

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

Usnesení č. 3/27 bylo schváleno.

B.1. Veřejná zakázka: Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné plochy na náměstí

Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  jsou  stavební  práce  –  odstranění  nefunkční  podzemní  nádrže
na Bosonožském náměstí. Odstranění této stavby je v souladu s přijatým projektem úpravy náměstí. Je vhodné
tuto rozsáhlou sanační stavbu provést současně s aktuální dostavbou kanalizace. 

Vzhledem k uvedenému, je zastupitelstvu doporučeno postupovat dle čl. III. c2 Pravidel a postupů při zadávání
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy a zadat plnění zakázky předem
vybranému dodavateli za cenu nabídkovou.

Zastupitelstvo si vyhrazuje v případech vhodnosti, účelnosti a efektivnosti (např. cílené jednorázové nákupy,
právní,  projekční,  analytické,  inženýrské,  autorizované  a  další  znalecké  služby  a  poradenství)  svým
rozhodnutím vyzvat k plnění veřejné zakázky (přijetím objednávky, uzavřením smlouvy) předem určeného
dodavatele za cenu nabídkovou.

Zastupitelstvo MČ může svým rozhodnutím svou vyhrazenou pravomoc zcela nebo z části svěřit starostovi MČ.

Diskuze:
starosta: upřesnil, že předložená smlouva o dílo je pouze na odstranění zpevněné plochy, kanalizační

přípojky budou řešeny samostatně
Ing. Kilian: požaduje zajistit technický dozor investora

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje starostu zajištěním smluvního stavebního dozoru
pro akci Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné plochy.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 4/27 bylo schváleno.

Diskuze:
Ing. Kilian: požaduje doplnit do smlouvy o dílo ustanovení, že cena bude účtována dle skutečného objemu

provedených prací

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění ustanovení do smlouvy o dílo, že cena díla
bude účtována dle skutečného objemu provedených prací na základě jednotkových cen uvedených v příloze

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

Usnesení č. 5/27 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy svěřuje  starostovi  městské části  v souladu s „Pravidly a
postupy  při  zadávání  veřejných  zakázek  financovaných  z  rozpočtu  městské  části  Brno-Bosonohy“  čl.
III  písmeno c) svou působnost jako zadavatele veřejné zakázky „Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné
plochy“. Rozsah svěření zahrnuje možnost navýšení ceny díla až o 10% z důvodu víceprací.

Z důvodu vhodnosti a účelnosti dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako dodavatele plnění této veřejné
zakázky společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. IČ: 41601645, která v lokalitě realizuje dostavbu
kanalizace, a to v rozsahu cenové nabídky 579 632,36 Kč vč. DPH, a to za podmínek smlouvy o dílo, která
je přílohou tohoto bodu jednání.

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

Usnesení č. 6/27 bylo schváleno.

B.2. Uplatnění námittek účastníka v rámci územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex s
krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"

Ing.arch Čoupek zdůraznil,  že  je  třeba vyjádřit  nesouhlas  s  výstavbou komplexu.  MČ Brno-Bosonohy již
v minulosti s výstavbou nesouhlasila, je třeba nadále trvat na již vznesených připomínkách. Navrhuje schůzku
vedení radnice s předsedou stavební komise ke zpracování námitek v rámci řízení.

Diskuze:
starosta: navrhuje napadnout závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města

Brna ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy pověřuje  starostu uplatněním námitek účastníka v rámci
územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"

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

Usnesení č. 7/27 bylo schváleno.

B.3. Různé

Diskuze:
starosta: seznámil  přítomné,  že  v  rámci  stavby  kanalizace  na  ul.  Ostopovická  bylo  stavbou

vybudováno nové kontejnerové stání
Černý Martin: dotázal se na další postup úpravy Bosonožského nám.
starosta: jsou připravovány podklady pro stavební povolení
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místostarosta: navrhuje neformální schůzku členů ZMČ k dalšímu postupu úpravy Bosonožského nám.

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

Ing. Leoš Jelínek   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


