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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 28 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

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

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš
Jelínek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian od 17:10 hodin,
Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. Pavel Kilian do 17:10 hodin, Ing. Alois Mitrenga
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
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

Z řad zastupitelstva byli jako ověřovatelé navrženi zastupitelé pan Jiří Výplach a Ing. Leoš Jelínek.

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

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

Usnesení č. 1/28 bylo schváleno.

B. Navržený program

Stanovisko k mimosoudní dohodě1.
Stanovisko k novelizaci OZV – Statutu města Brna2.
Opakované projednání návrhu vyhlášky – zákaz spalování uhlí, briket a koksu3.
Žádost o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace4.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na období 2023-20275.
Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20226.
Informace z radnice7.
Různé8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program v tomto znění:

Stanovisko k mimosoudní dohodě1.
Stanovisko k novelizaci OZV – Statutu města Brna2.
Opakované projednání návrhu vyhlášky – zákaz spalování uhlí, briket a koksu3.
Žádost o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace4.
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Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na období 2023-20275.
Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20226.
Informace z radnice7.
Různé8.

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

Usnesení č. 2/28 bylo schváleno.

B.1. Stanovisko k mimosoudní dohodě se žalobcem Z.K.

Městský  soud  v  Brně  z  důvodu  „procesních  a  důkazových  komplikací“  považuje  za  vhodné,  aby
statutární město Brno (MČ Brno-Bosonohy) jako strana žalovaná a Z. K. jako žalobce (úraz uklouznutím dne
02.12. 2018) uzavřeli mimosoudní dohodu na výši částky, kterou je žalovaná strana ochotna zaplatit žalobci.

Diskuze:
V 17:10 hodin se dostavil Ing. Pavel Kilian. Přítomno 10 členů zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí  s mimosoudní dohodou mezi žalobcem Z.K. a
žalovaným statutárním městem Brnem ve věci vedené pod č.j. 29 C112/2020 u Městského soudu v Brně.
Důvodem nesouhlasu s mimosoudní dohodou je skutečnost, že statutární město Brno (zastoupené MČ
Brno-Bosonohy)  nezanedbalo  a  neporušilo  žádnou  svou  povinnost  zimní  údržby  komunikací  plynoucí
z obecně závazné vyhlášky SMB č. 16/1998 ve znění novel (nařízení č. 29/2005 a nařízení č.14/2009).
Uvedená norma stanovuje, že doba od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení zmírňování této
závady nesmí být delší než 20 hodin. Tato lhůta byla dodržena, a to prostřednictvím smluvního zhotovitele
– společnosti FALKY, spol. s r.o.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/28 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – „statut města“

Organizační odbor MMB zaslal  městským částem k projednání novelizaci statutu města Brna. Novelizace
se týká několika oblastí. Většina úprav je věcného a upřesňujícího charakteru nebo jsou vynuceny zákonnými
novelizacemi a nemající vliv na dosavadní rozložení pravomocí mezi městem a jeho městskými částmi.

Bez  uvedení  v  důvodové  zprávě  je  novelizací  snížen  procentuální  podíl  městských  částí  na  příjmech
z prodeje majetku města Brna (z 20% na 10% v roce 2021 a 2022).

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Černý, Ing. Leoš Jelínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut), který je přílohou tohoto
bodu jednání, v článcích č. 21, 22, 23,39,40,41,42,55, 56,77, 78 a

nesouhlasí

s  úpravou  čl.  83  [5],  tj.  požaduje  zachovat  podíl  městských  částí  na  příjmech  města  z  prodeje
nemovitého majetku ve výši 20%.

ukládá
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tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí předkladateli novelizace, tedy Organizačnímu odboru
MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/28 bylo schváleno.

B.3. Opakované projednání návrhu OZV SMB, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných
paliv

Na 25./VIII zasedání dne 24.06. 2021 ZMČ Brno-Bosonohy přijalo usnesení:

ZMČ nesouhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných
paliv (uhlí a koksu) ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna, který je přílohou tohoto
usnesení.

ZMČ Brno-Bosonohy  dále  požaduje  pro  další  jednání  o  návrhu  vyhlášky  předložit  analytické  sociální  a
enviromentální podklady, včetně stanoviska k faktické vymahatelnosti této připravované normy.

Odbor životního prostředí MMB na základě našeho požadavku zaslal „zdůvodnění“, které je přílohou.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing.  Leoš  Jelínek,  Mgr.  Petr  Juráček,  Martin  Rozmarin,  Miloslav  Dočekal,
Ing. arch. Arnošt Čoupek,, Ing. Pavel Kilian.
V průběhu diskuze vznesl zastupitel Ing. Leoš Jelínek protinávrh:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí zaslané zdůvodnění návrhu připravované
obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv, zaslané Odborem
životního prostředí MMB,

 a souhlasí

s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv (uhlí a
koksu) ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna,

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí předkladatel, tedy OŽP MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 6 (Čoupek A., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí zaslané zdůvodnění návrhu připravované
obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv, zaslané Odborem
životního prostředí MMB,

nadále nesouhlasí

s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv (uhlí a
koksu) ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna,

a ukládá
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tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí předkladatel, tedy OŽP MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 4 (Černý M., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/28 bylo schváleno.

B.4. Žádost o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace zaslal žádost o úpravu termínů plnění z důvodu prodloužení termínu
biologického posouzení záměru. Plnění smlouvy je ovlivněno i pozdním termínem získání souhlasů se stavbou
ze strany majitelů dotčených a přístupových pozemků.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Ing. Pavel Kilian.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí  s prodloužení termínu na zpracování projektové
dokumentace na akci „OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE U PANENKY MARIE“, smlouva o dílo č. 4/2021 ze dne
09.06.2021 a to:

- zajištění podkladů a průzkumu do 30.11. 2021

- projektová dokumentace pro společné stavební povolení do 28.2. 2022

- termín podání žádosti o společné stavební povolení do 30.04. 2022

a ukládá

starostovi uzavřít ke smlouvě o dílo dodatek s takto upravenými termíny, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/28 bylo schváleno.

B.5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2023-2027

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, a dle
čl. 76, odst. 3) Statutu města Brna schvaluje zastupitelstvo městské části střednědobý výhled rozpočtu městské
části každoročně do 30.9.

Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy je předložen výhled příjmové části rozpočtu – místních poplatků,
příjmů  z  pronájmu  a  příjmů  z  vlastní  činnosti.  Při  stanovení  údajů  výchozího  roku  2022  je  přihlíženo
ke  skutečnosti  roku  2020.  Následující  roky  střednědobého  výhledu  rozpočtu  jsou  navrženy  s  menšími
odchylkami v téměř stejné výši, protože pokud nedojde ke změně právních předpisů ohledně výše místních
poplatků  nebo  Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  nezvýší  sazby  místních  poplatků  stanovené
vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích, tak se výše těchto příjmů výrazně nezmění. U příjmů
z nájemného záleží vývoj na podmínkách nájemních smluv s ohledem na inflační doložku, na ukončené a nově
uzavřené nájemní smlouvy.

Vývoj kapitálových výdajů hrazených z vlastních prostředků je odvislý od koncepce samosprávy městské části a
plánovaných investičních akcí.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce ÚMČ a současně na webových
stránkách www.bosonohy.cz od 23.8.2021 do doby jeho schválení.
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Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr.  Petr  Juráček,  Martin  Rozmarin,  Ing.  arch.  Arnošt  Čoupek,

Ing. Daniela Kalná, Martin Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na období 2023-2027, který je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá

UR1 ÚMČ zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na období 2022-2026 v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 1 (Dočekal M.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Juráček P.)

Usnesení č. 7/28 bylo schváleno.

B.6. Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022

Na základě Zásad přípravy rozpočtu je předložen ke schválení harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2022.

V  harmonogramu  je  počítáno,  že  Finanční  výbor  projedná  návrh  rozpočtu  dvakrát,  po  přijetí  žádostí
neziskových subjektů a požadavků předsedů komisí, a poté ucelený návrh ve II. fázi.

V případě, že samospráva bude chtít jiný postup při schvalování, je třeba předložený návrh upravit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  harmonogram přípravy rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2022, který je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá

UR1 ÚMČ řídit se harmonogramem při přípravě rozpočtu.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/28 bylo schváleno.

B.7. Informace z radnice

Bod je zařazen na základě usnesení č. 11/15.VIII ze dne 21.5.2020:

„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.“

Činnost starosty červenec, srpen 2021

28.6. Telefonické spojení se zástupcem obce Mikulčice a společné řešení naší pomoci pro tornádem zasaženou
obec. Dohodnutá pomoc formou dvou kusu elektrocentrály.

29.6. Nákup elektrocentrál a ten samý den předáno do užívání zástupci obce Mikulčice do užívání.

29.6. Technický den kanalizace. Komunikace u základní školy – doplnění parkovacích míst u kašny a u školy.
Upravení vjezdů v prostoru za školou. Bezbariérové napojení na chodníky na konečné autobusu U Smyčky.
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2. – 9. 7. Dovolená.

13.7. Technický den kanalizace. Požadavek zajištění svahu na ulici Rebovka. Vyvážení kontejnerů a popelnic.
Dokončení  chodníku na ulici  Ševčenkova.  Vyklizení  parkoviště Hoštická.  Požadavek na zajištění  průjezdu
na ulici Práčata v termínu 30.7., 31.7.2021.

14.7. Schůzka KAM – řešení zeleně, vodoteče v souvislosti s řešením Studie Bosonohy.

15.7. Kanalizace – řešení vydláždění parkovacích stání na ulici Práčata.

19.7. Schůzka se správcem komunikace 602/II ohledně propadání se hydrantu a kanálu v úseku ulice Pražská.
Přislíbena náprava, termín nebyl stanoven.

20.7. Ulice Ostopovická – vydláždění poškozeného chodníku na ulici  Ostopovická. Ulice Skalní – možnost
vybudování parkovacího stání.

21.7. Schůzka se zástupci firmy IPS Brno o postupu prací na odstranění vodotrysku na ulici Bosonožské nám.

23.7. až 6.8. Dovolená.

9.8. Kanalizace – řešení problému odkanalizování na ulici U Smyčky.

10.8.  Kanalizace –  objekt  sběrného dvoru,  pravděpodobné zborcení  staré betonové roury až toto potvrdí
kamerová prohlídka roury.

11.8. Kanalizace – objekt sběrného dvoru, odsátí vody. Se zastupitelem Ing. arch. Čoupkem jsme byli pověřeni
k napsání odvolání k územnímu rozhodnutí výstavby objektu v oblasti Sedla. Dopis byl odeslán na KAM, MMB
OÚPR, KÚ JMK OD a KÚ JMK Odbor dopravy, KÚ JMK OUPSŘ oddělení ÚP.

16.8.  Dodatek smlouvy s  firmou City  tools  ohledně pronájmu a  údržby zastávek MHD Hoštická,  Skalní,
Konečná autobusu.

17.8. Zjištěná závada na střešním svodu s majitelem sousední nemovitosti na ul. Pražská. Proběhne nové
oplechovaní, provede firma Urbánek.

20.8. Odvodnění okapů z budovy školy a kaple.

23.8. Řešení způsobu umístění zábradlí u základní školy.

24.8. Sněm starostů.

25.8.  Kanalizace –  řešení  stížnosti  na ulici  U Smyčky –  údajný sesuv půdy.  Odvodnění  ulice  Padělíky  a
U Smyčky. Zjištěná kolize plynového vedení s výstavbou kanalizace.

27.8. Kontrola postupu prací na Bosonožském náměstí (luža).

28.8. Příprava prostoru lesního hřiště na akci Konec prázdnin.

29.8. Úklid po akci.

30.8. Setkání na ulici Práčata s firmou Veselý ohledně postupu prací na ulici Práčata od ulice Rebovka k lesu.
Nastaly problémy v časovém harmonogramu. Došlo ke zdržení prací na kanalizace pod betonovými čtverci
(Beneš) v místech kde protéká potok.

31.8. Rozloučení s vedoucí učitelkou MŠ. Poděkování za její dlouholetou obětavou práci pro naše děti a předání
věcného daru.

1.9. Základní škola – vítání žáků prvních tříd.

Miroslav Sojka, starosta MČ
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Činnost místostarosty za období 7. a 8. měsíc 2021

Zásadní náplní mé práce v uplynulém období, mimo běžnou administrativní činnost, pošta, web, FB a ČO, bylo
a je řešení problematiky spojené s budováním kanalizace, problematika dopravního a inženýrského řešení.
Společně se starostou jsem se účastnil řady jednání.

Zastupoval jsem starostu po dobu jeho dovolené. Vedl jsem zasedání zastupitelstva MČ.

Vyřešil jsem se všemi dotčenými a s BVK, OI MMB a dalšími, především se stavbou havárii na kanalizaci z ulice
Vrchní na ulici Práčata a na jejím odstranění alespoň tak, aby k dalším škodám nedocházelo. Za přívalových
dešťů došlo k poruše, která měla za následek vytopení a poničení domu manželů Kneslových. Opakovalo
se celkem 3x. Nyní se podařilo alespoň provizorně kanál překlenout a přimět stavbu ke změně harmonogramu
výstavby v tomto úseku. Urychleno o 6 měsíců, bude dokončeno do konce roku. V souvislosti s těmito dešti
jsem řešil problém vytopeného dvora a chodby paní Valové v ulici U Smyčky. Škodu bude hradit pojistka
stavby. Příčina havárie byla ihned odstraněna.

Vyřešil  jsem stížnost  občanů na postup prací  E.DG a znemožnění  bezpečného přístupu k domu na ulici
Troubské a mimořádné umístění el. rozvaděče na chodník v majetku BKOM.

Účastnil jsem se osobně jednání technických dnů, kde jsem tlumočil naše připomínky, připomínky zastupitelů a
občanů k projektu a postupu prací, trvalému dopravnímu značení apod. Vyřešili jsme napojení školy a kaple
na dešťovou kanalizaci, kterou projekt nezahrnoval.

Neustále řešíme sjízdnost komunikací, úklid komunikací, bezpečné koridory pro pěší, všude přítomný prach a
koordinaci náhradního a řádného svozu odpadu. Přemístění kontejnerového stání z prostoru u hasičky k staré
cihelně. Dobudování částí chodníků v bytovkách. Bezbariérového přístupu ke konečné zastávce MHD.

Řešili  jsme  s  BVK požadavek  občanů  na  ulici  Vzhledná  na  jejich  připojení  na  nový  vodovod  náhradou
za připojení ze starého řadu, který vede přes jejich pozemky.

Zúčastnil jsem se jednání k žádosti prodloužení termínu dokončení ulice Práčata, proti čemuž jsem se jako
zástupce MČ důrazně ohradil  a  vyzval  jsem k dalšímu jednání,  účastnil  se nyní  již  se starostou jednání
s dodavatelskými firmami, konkrétně s majitelem stavební firmy Veselý a.s. a ředitelem OHL ž.s. Výsledek je,
že termín předání 12.9.2021 bude zachován.

Zdárně pokračuje naše snaha nově řešit  dopravní  organizaci  na ulici  Vratná.  Nově se tedy bude jednat
o tzv. „Obytnou zónu“. Zde je to na rozdíl třeba od Hoštické, technicky a legislativně ještě možné. Viz. mé
předchozí zápisy. Projektová dokumentace a potřebná vyjádření se již podařilo zajistit, smlouva na přeložku je
vypracována a čeká na schválení RMB. Podařilo se zajistit financování v objemu cca 500.000 z finančních
prostředků investora. Změnu nebude tedy hradit MČ. Tak jako změnu parkování na Bos. Náměstí a před
školou.

I nadále jsem se, alespoň okrajově, zabýval problematikou hluku a emisí v naší MČ, a to nejen z dopravy,
další  možnou náplní  provozu volnočasového centra  Bosa,  zajímal  se  o  postup a  budováním lesních tůní
na Leskavě a u panenky Marie, účastnil  jsem se také jednání s dodavateli  projektu „dáme na vás“ tedy
relaxační zóny pod myslivnou, kde jsem sdělil svoje připomínky.

Připravoval jsem a aktivně se účastnil akcí 29. Bosonožský Sudoval, 11. Milčovo kolečko a Konec prázdnin. Pro
tyto akce a pro Bosonožské krojované hody jsem mimo jiné tvořil plakáty, pozvánky a propagaci.

Dočekal Miloslav, místostarosta MČ

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček

B.8. Různé

Předsedkyně FV informovala o zasedání výboru.
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Kulturní komise nezasedala.

Stavební komise nezasedala.

Dopravní komise nezasedala.

Diskuze:
V diskuzi
vystoupili
zastupitelé:

Mgr. Petr Juráček, Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Ing. Pavel
Kilian.

Mgr. Petr Juráček - reagoval na situaci na dálnici v souvislosti s  průjezdem kamionů přes
MČ. Dále opětovně vznesl dotaz na vybudování přechodů na ulici Pražská a Troubská.
Další  dotaz  -  stav  vlajek  v  prostoru  startu.  Dále  pak  vize  údržby  zeleně.  Nakonec
se informoval na pokračování budování pruhu pro pěší a cyklisty do Starého Lískovce.
Z řad občanů byl vznesen dotaz na stav podání žádosti o vyhrazené parkování.

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

Ing. Leoš Jelínek   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 30. 11. -0001


