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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 25 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 24. 6. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 do 19:55 hodin.
Přítomno: Martin Černý (do 19:30 hod), Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.b (od 17:10 hod),

Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, , Ing. Daniela Kalná (od 17:45 hod), Ing.
Pavel Kilian (od 18:55 hod), Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Mgr. Petr Juráček
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Alois Mitrenga, Martin Černý

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

A. Organizační náležitosti

Na začátku zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů.

Z pléna byli jako ověřovatelé zápisu navrženi zastupitelé Ing. Alois Mitrenga a Martin Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Aloise Mitrengu
a Martina Černého. 

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

Usnesení č. 1/25 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu zasedání.

Zastupitel  Ing.  Alois  Mitrenga  předložil  požadavek  zařadit  na  program  jednání  zastupitelstva  materiál:
Vyjasnění smluvních vztahů, revize elektřiny na pronájem pozemků - jedná se o vysvětlení smluvních
podmínek v nájemních smlouvách dle výběru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  vložení  bodu:  Vyjasnění  smluvních  vztahů,
revize elektřiny na pronájem pozemků.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 3 (Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.
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Nebyl podán žádný další návrh na doplnění programu zasedání.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 24. zasedání ZMČ.

B. Navržený program

Účetní závěrky zřízené p. o. ZS a MŠ za rok 20201.
Účetní závěrky MČ za rok 20202.
Závěrečný účet MČ za rok 20203.
Odpis nerealizovaných investic MČ4.
Novela Statutu sociálního fondu5.
Novela Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu MČ6.
Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11 a 12/2021 v rozpočtu MČ na rok 20217.
Přesun finančních prostředků v rámci kulturních akcí8.
Požadavek na finanční transfery z rozpočtu SMB 20229.
Dodatek ke smlouvě o dílo – rekonstrukce místního rozhlasu10.
Veřejná zakázka rekonstrukce mostu u hřiště ul. Hoštická11.
Stanovisko k návrhu OZV SMB, kterou se zakazuje spalování uhlí12.
Stanovisko ke směně pozemků na ul. Průjezdní13.
Stanovisko ke směně pozemků – vlaková zastávka Starý Lískovec14.
Stanovisko k nové úpravě směny pozemků p. č. 3173 a p. č. 317415.
Stanovisko k prodeji pozemku p. č. 187 ul. Pražská16.
Stanovisko k prodej části pozemku p. č. 1158 ul. Hoštická17.
Připomínky k opakovanému projednání Návrhu ÚP18.
Informace z radnice, Výborů a Komisí19.
Různé – dotazy a připomínky20.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  navržený program zasedání zastupitelstva beze
změn.

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

Usnesení č. 2/25 bylo schváleno.

B.1. Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 100/44 za rok 2020

ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce, je zastupitelstvu
vyhrazeno též schvalování účetní závěrky obcí zřízené příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni. (
§ 99, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Součástí  účetní  závěrky  je  čerpání  dotace  od  zřizovatele,  čerpání  dotace  ze  státního  rozpočtu,
přehled hospodářské činnosti, výkazy – rozvaha a výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích,
stavy fondů – Fond investic, Rezervní fond, FKSP.

Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:

Finanční výbor projednal návrh účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020 na své
schůzi dne 31.5.2021 a doporučuje ke schválení.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 100/44 za rok 2020.

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

Usnesení č. 3/25 bylo schváleno.

B.2. Účetní závěrka Městské části Brno-Bosonohy za rok 2020

ZMČ  je  předložena  ke  schválení  účetní  závěrka  Městské  části  Brno-Bosonohy  za  rok  2020  v  souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb. dle protokolu.

Součástí účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a
přehled o peněžních tocích.

Na  základě  plánu  inventur  vydaného  starostou  k  provedení  řádné  inventarizace  majetku  a  závazků
k 31.12.2020 pro zajištění ustanovení § 29, odst. 4) a § 30, odst. 5) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění, a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla
provedena ve dnech 1.12.2020-25.1.2021 řádná fyzická a dokladová inventarizace. O výsledku je vyhotovena
inventarizační zpráva, která je přílohou účetní závěrky.

V účetní závěrce nebyly shledány závady , které by bránily jejímu schválení.

Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:

Finanční výbor projednal návrh účetní závěrky MČ za rok 2020 na své schůzi dne 31.5.2021 a doporučuje
ke schválení.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing. Alois Mitrenga, Martin Černý

Během  diskuze  se  dostavil  zastupitel  Ing.  arch.  Arnošt  Čoupek  (17:10  hod).
Na zasedání zastupitelstva přítomno 8 členů zastupitelstva.
Ing. Alois Mitrenga požádal o předložení informací o dlužnících (Mondex, Tvarcom,
Jaman) na příští zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  účetní  závěrku městské části  Brno-Bosonohy 
za rok 2020.

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

Usnesení č. 4/25 bylo schváleno.

B.3. Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2020

V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, v platném znění je předložen Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy závěrečný
účet městské části za rok 2020. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v  plném  členění  podle  rozpočtové  skladby,  údaje  o  tvorbě  a  použití  sociálního  fondu,  hospodaření
vedlejší  hospodářské  činnosti  (bytové  hospodářství),  finanční  vypořádání  zřízené  příspěvkové  organizace.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu statutárního města
Brna.  Územní  samosprávný  celek  je  povinen  nechat  si  přezkoumat  své  hospodaření  za  uplynulý  rok.
Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky
a nakládání s majetkem.
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Při přezkoumání nebyly zjištěny skutečnosti, jež by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  celoročním  hospodařením  a  finančním
vypořádáním  Městské  části  Brno-Bosonohy  za  rok  2020,  a  to  bez  výhrad.

ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2020

se stavem celkových příjmů                                              26 501 104,29 Kč

se stavem celkových výdajů                                              23 587 618,06 Kč

se stavem zdrojů finančního vypořádání                                837 684,00 Kč

se stavem potřeb finančního vypořádání                                           0,00 Kč

s účetním stavem účelového fondu-Sociální fond                     67 103,55 Kč

S výsledkem hospodaření rozpočtové činnosti-ziskem        4 603 217,51 Kč

s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti- ziskem             56 566,84 Kč

Bere na vědomí

výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
v roce 2020 bez přijetí dalších opatření.

Ukládá ÚR1 zveřejnit schválený závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2020 v souladu s ustanovením
zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

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

Usnesení č. 5/25 bylo schváleno.

B.4. Odpis nerealizovaných investic MČ Brno-Bosonohy

Městská  část  Brno-Bosonohy  eviduje  následující  nedokončené  akce,  u  kterých  na  základě  provedené
inventarizace a zprávy o přezkoumání hospodaření byla zvažována možnost odpisu. Důvodem je navyšování
aktiv, a ne zcela věrný obraz účetnictví a majetku.

Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:

Finanční  výbor  projednal  odpis  nerealizovaných  investic  na  své  schůzi  dne  31.5.2021  a  nedoporučuje
ke schválení.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Odpis těchto nerealizovaných investic v celkové
výši 636 150,20 Kč

Biokoridor Leskava v hodnotě 170 470 Kč

Lesní areál Práčata v hodnotě 200 400 Kč

Komunikace Hrazdírova v hodnotě 172 208,20 Kč
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Cyklostezky Pražská v hodnotě 93 072 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 1 (Černý M.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/25 bylo schváleno.

B.5. Novela Statutu sociálního fondu městské části Brno-Bosonohy

ZMČ Brno-Bosonohy je předloženo nové znění Statutu sociálního fondu. Cílem nového statutu je sladit výčet
čerpání ze sociálního fondu s plněními osvobozenými dle zákona o daních z příjmů, a to tak, aby v případě, že
se nejedná o plnění osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti,  nemuselo u zaměstnanců docházet
k dodanění benefitů.

Ostatní  ustanovení  zůstávají  nezměněna,  došlo  k  rozšíření  okruhu posuzovaných rodinných příslušníků a
zaměstnanců  na  základě  dohody  o  vytvoření  pracovních  příležitostí  v  rámci  veřejně  prospěšných  prací,
 platbách dokladů v hotovosti. Jsou provedeny změny v členění statutu, čímž  dochází k větší přehlednosti této
normy.

Jsou upraveny názvy jednotlivých článků, obsah článku  IV. Tvorba osobních účtů zaměstnanců a článku V.
způsob úhrady jsou přičleněny do článku I s názvem Obecná ustanovení.  

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Černý, Ing. Alois Mitrenga.

Během diskuze se dostavila Ing. Daniela Kalná (17:45hod)
Na zasedání zastupitelstva přítomno 9 členů zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  Statut  sociálního  fondu  Městské  části-Brno-
Bosonohy, který je přílohou tohoto bodu jednání

Ukládá tajemníkovi ÚMČ seznámit zaměstnance s novým zněním Statutu sociálního fondu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 1 (Mitrenga A.) / Zdrželi se: 1 (Jelínek L.)

Usnesení č. 7/25 bylo schváleno.

B.6. Novela Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy

ZMČ Brno-Bosonohy je předloženo nové znění Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy,
do které bylo zapracováno ustanovení o poskytování finančních darů z rozpočtu MČ.

Vytvořením pravidel pro poskytování finančních darů byl pověřen Finanční výbor. Ustanovení o finančních
darech je obsahem čl. XI. Při poskytování finančních darů je zohledněna především kvalita života občanů MČ
Brno-Bosonohy. Proto je dána podmínka trvalého pobytu v MČ Brno-Bosonohy a sídla ve statutárním městě
Brně. Finanční prostředky budou součástí 3,5% objemu vlastních příjmů rozpočtu na příslušný rok, což by mělo
vést při schvalování dotací k vytvoření rezervy pro finanční dary.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili: Ing. Alois Mitrenga, Ing. Daniela Kalná, Martin Černý, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš

Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Směrnici pro poskytování dotací a finančních darů
z rozpočtu Městské části-Brno-Bosonohy, která je přílohou tohoto bodu jednání



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 6 / 16

Ukládá UR1 ÚMČ zveřejnit směrnici na webových stránkách MČ Brno-Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 1 (Mitrenga A.) / Zdrželi se: 1 (Jelínek L.)

Usnesení č. 8/25 bylo schváleno.

B.7.. Rozpočtová opatření č. 9/2021, 10/2021, 11/2021 a 12/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na
rok 2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 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  příjmy z  finančního  vypořádání  se  statutárním městem Brnem za  rok  2020 a  to  20% podíl
z prodeje majetku města. Prostředky z prodeje majetku jsou dle Statutu města Brna určeny ke krytí nákladů
spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku a doby rozhodnutí ZMČ i jejich využití jsou
v rozpočtu zařazeny na rezervu.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 838 000 Kč na straně příjmů v § 6330-převody vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně a v objemu + 838 000 Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnosti
jinde nezařazené.

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

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

Usnesení č. 9/25 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 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 správu hřbitova Obci Troubsko dle smlouvy, kde skutečné výdaje dle zaslané faktury
za rok 2020 jsou vyšší oproti schválenému rozpočtu.

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

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Černý, Ing. Alois Mitrenga.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 13 500 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví a zvýšení
financování v objemu 13 500 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: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/25 bylo schváleno.

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

Jedná se o narovnání skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce, kterou si MČ platí sama do svého
rozpočtu. V příjmech je plánována DPPO nižší, což je třeba zohlednit i  ve výdajích, tím dochází ke zvýšení
financování.

Dle pokynu ORF je daň rozpočtována v korunách, nikoliv v tisících korun, jak je to u ostatních výdajů.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 20 840 Kč na straně příjmů v položce 1122-daň z příjmů
právnických osob za obce a v objemu + 24 440 Kč na straně výdajů v § 6399-ostatní finanční operace a
zvýšení  financování  v  objemu  3  600  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.

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

Usnesení č. 11/25 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 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 rekonstrukci místního rozhlasu dle dodatku ke smlouvě – navýšení ceny z důvodu změny
trasování a způsobu vedení rozvodů a dále nutnosti umístění reproduktorů na vlastní sloupy, a s tím související
změna termínu dokončení.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 170 000 Kč na straně výdajů v § 3341-rozhlas a televize a
zvýšení  financování  v  objemu  170  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.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 12/25 bylo schváleno.

B.8. Převod finančních prostředků v rámci kulturních akcí

V letošním roce byla zařazena do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy kulturní akce Mladé hody původně plánována
na 8.5.2021 a akce Den dětí plánována na 29.5.2021. Tyto akce nebyly uskutečněny z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace. Protože ze stejného důvodu neproběhla ani akce Poleskavský ples, naplánovala MČ
Brno-Bosonohy  náhradní  akci  podobného  typu  s  názvem Poleskavská  folklórní  slavnost,  a  to  v  termínu
25.-26.6.2021.

Stejná situace je u akce Den dětí, kde je plánována akce Konec prázdnin v termínu 28.8.2021.

Z tohoto důvodu je potřeba přesunout finanční prostředky z původně plánovaných akcí na ty nové.

Protože ZMČ Brno-Bosonohy svým usnesením dne 17.12.2020 schválilo, že “ při neuskutečnění akce z důvodu
epidemiologické situace nebudou finanční prostředky přesunuty v rámci rozpisu rozpočtu § 3399- ostatní
záležitosti  kultury na jinou kulturní akci“,  je třeba přesun prostředků v rámci roku 2021 schválit  novým
usnesením.

V letošním roce byla poskytnuta Odborem kultury Magistrátu města Brna účelová dotace na pořádání kulturní
akce Mladé hody ve výši 65 000 Kč. Na základě žádosti MČ Brno-Bosonohy o povolení použití finančních
prostředků na jinou kulturní akci, v tomto případě na Poleskavskou folklórní slavnost, je zpracován materiál
do Zastupitelstva města Brna, které bude dne 22.6.2021 schvalovat použití finančních prostředků na jakoukoliv
kulturní akci, pořádanou městskou částí.

Po schválení tohoto usnesení Zastupitelstvem města Brna bude možné na akci Poleskavská folklórní slavnost
použít i finanční prostředky dotace ve výši 65 000 Kč.

Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:

Finanční  výbor  projednal  přesun  finančních  prostředků  v  rámci  kultury  na  své  schůzi  dne  31.5.2021 a
doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 33 000 Kč
z kulturní akce Mladé hody a prostředků ve výši 10 000 Kč z kulturní akce Poleskavský ples na kulturní
akci Poleskavská folklórní slavnost a dále finančních prostředků ve výši 24 000 Kč z akce Den dětí na akci
Konec prázdnin.

Ukládá UR1 ÚMČ provést rozpis rozpočtu v § 3399-ostatní záležitosti kultury.

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

Usnesení č. 13/25 bylo schváleno.

B.9. Požadavky MČ na finanční transfery 2022

Odbor investiční MMB shromažďuje požadavky městských částí na finanční zdroje, které jsou nad rámec jejich
finančních možností na realizaci investic v roce 2022. Jedná se o investice ve vysokém stupni přípravy.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Miloslav Dočekal, Martin Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  seznam požadavků  městské  části  na  finanční
transfery z města Brna na realizace investic v roce 2022 v pořadí priorit:
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1) Rekonstrukce a revitalizace Bosonožského náměstí nad školou – 10 700 000 Kč

2) Rekonstrukce a revitalizace Bosonožského náměstí pod školou –     3 000 000 Kč

obojí s 20% podílem finanční spoluúčasti městské části.

a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí Odboru investičnímu MMB do 20.7.2021.

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

Usnesení č. 14/25 bylo schváleno.

B.10. Návrh Dodatku č.1 ke SoD „Rekonstrukce místního rozhlasu“

V uvedených ulicích realizuje distributor EG.D, a.s.  přeložku venkovního vedeni NN do zemního výkopu.
Technické sítě Brno rovněž provádí uložení rozvodů VO do země. Na základě dohody můžeme uložit vedení
rozhlasu do zemního výkopu. Původní smlouva o dílo a položkový rozpočet, byl vytvořen na vzdušné vedení
závěsem. Technické sítě města Brna však nově zpoplatňují instalaci reproduktorů místního rozhlasu na sloupy
VO (250 Kč/měs./kus) a neumožňují jejich napojení vnitřním prostorem sloupů.   Z tohoto důvodu je nutné
nejen kabeláž ve výkopu uložit do chráničky, použít jiný drátový rozvod ale hlavně instalovat samostatné
sloupky. Navýšení je stanoveno odborným odhadem dodavatele.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Alois Mitrenga.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo
na rekonstrukci místního rozhlasu uzavřenou s dodavatelem OSVČ Mgr. Lubomír Krobot, IČ: 67001441.
Obsah dodatku spočívá v navýšení ceny za dílo o 208 620,- Kč, tj na maximální celkovou cenu 870 000,- Kč
a posun termínu realizace do 30.11. 2021, vše z důvodu změny způsobu vedení/uložení rozvodů v ulicích
Hoštická,  Troubská,  Skalní,  K  Berce,  lokality  konečné  autobusu  nutnosti  umístit  reproduktory
na samostatné sloupy z důvodu nesouhlasu společnosti Technické služby s napojením zemního vedení
vnitřním prostorem sloupů a zpoplatnění instalace reproduktorů na sloupy VO.  Dodatek je přílohou tohoto
usnesení.

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

Usnesení č. 15/25 bylo schváleno.

B.11. Veřejná zakázka – „rekonstrukce mostu u hřiště ul. Hoštická“

Projektem stanovená hodnota veřejné zakázky je 741 287,88 Kč bez DPH;

896 958,33 Kč s DPH.

Termín plnění: 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce obecního mostu s komunikací
přes potok Leskava Bosonohách.

Dle  znaleckého  posudku  pracovaného  Ing.  Robertem  Liškou  (2020)  je  stavební  stav  nosné
konstrukce  mostu  havarijní,  spodní  strana  mostu  je  však  ve  velmi  dobrém  stavu.

V předmětu veřejné zakázky tedy jde o úplnou a bezvadnou kompletní výměnu mostní konstrukce a provedení
všech činností  souvisejících s  dodávku stavebních a montážních prací  a  konstrukcí  v  rozsahu projektové
dokumentace. Projektová dokumentace pro provedení stavby je vypracována Ing. Jiřím Bednaříkem (RABÁK-
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PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s r.o.) k datu 05/2021. Součástí projektové dokumentace je i položkový rozpočet
(soupis prací) včetně nacenění dle cenové databáze (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací OTSKP).

S  rekonstrukcí  mostu  je  vydán  Speciálním  stavebním  úřadem,  Brno-Bosonohy  souhlas
(MČBBOS  0909/21/SÚ/Pa).   Základní  a  nutnou  podmínkou  realizace  je  koordinace  rekonstrukce
s probíhající dostavbou oddílné kanalizace „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa dostavba oddílného
kanalizačního systému“. Most se nachází na stavebním úseku staveniště předaném OHL ŽS, a.s. , Brno.
IČO 46342796.

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

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.

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  malého  rozsahu  „Rekonstrukce
obecního mostu u hřiště přes Leskavu, ul. Hoštická, Bosonohy“. Rozsah svěření zahrnuje možnost snížení
ceny díla na základě méněprací nebo 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  OHL ŽS,  a.s.  IČ:  46342796,  která  v  lokalitě  realizuje  dostavbu kanalizace,  a  to
v rozsahu cenové nabídky, tj.  1 087 665,73,- Kč, a to za podmínek smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto
bodu jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)

Usnesení č. 16/25 bylo schváleno.

B.12. Stanovisko k návrhu OZV SMB, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv

Odbor životního prostředí MMB zaslal městským částem k projednání návrh nové obecně závazné vyhlášky,
kterou se zcela zakazuje spalování uhlí, uhelných briket a koksu a dále v době vyhlášené smogové situace
zákaz topení  v  krbech a kamnech…ve zdůvodnění  chybí  jakákoliv  analýza,  kolika „domácností“  se zákaz
dotkne, jak bude vyhláška vymahatelná (např. u vyhlášky PAL-NEPAL je MP bezradná), proč město vydává
zákonnou normu přísnější než „státní“ zákon…

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy nesouhlasí  s  návrhem Obecně závazná vyhláška,  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,



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 11 / 16

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

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.)

Usnesení č. 17/25 bylo schváleno.

B.13. Stanovisko se směně pozemků mezi žadatelem a SMB na ul. Průjezdní

Na ulici Průjezdní zasahuje stavba obytného domu společnosti One bydlení s.r.o. nad pozemky 190/1 a 190/2,
které jsou v majetku města Brna. Společnost nabízí směnu za část svého pozemku 190/4, který je součástí
vozovky 190/1 ulice Průjezdní.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga, Ing. arch. Arnošt

Čoupek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí se směnou pozemků mezi One
bydlení s.r.o. a statutárním městem Brnem na ulici Průjezdní dle návrhu na dispozice s majetkem města,
který je přílohou tohoto usnesení.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice s majetkem“.

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

Usnesení č. 18/25 bylo schváleno.

B.14. Stanovisko se směně pozemků pro účely IDS Starý Lískovec

Pro zajištění příjezdu k „nové vlakové zastávce ve Starém Lískovci“ je nutné z úrovně města Brna vykoupit
pozemky pro příjezdovou cestu. Zajišťuje Bkom. Majitelka jednoho z pozemků navrhuje směnu pozemků, a to
956 m2 v k.ú. Starý Lískovec za 5 632 m2 v k.ú. Bosonohy. Dle vyjádření OUPR je dle současně platného
územního plánu městský pozemek p.č. 2431/79 dotčen koridorem dopravní obsluhy.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin.

V průběhu diskuze se dostavil Ing. Pavel Kilian (18:55 hod)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s navrženou směnou pozemků p.č 1749/67 (37m2

),  p.č.  1749/75  (556m2  ),  p.č.  1749/76  (337m2)  a  p.č.  1903/24  (26m2  )  vše  v  k.ú.  Starý  Lískovec,
ve  vlastnictví  J.  Š.  za  pozemek  p.č.  2431/79  (5632m2  )  v  k.ú.  Bosonohy,  který  je  ve  vlastnictví
statutárního města Brna. 

Důvodem nesouhlasu je  věcný nepoměr směny a doposud neujasněný,  ale  platným územním plánem
předpokládaný koridor dopravní obslužnosti tamního rozvojového území, který zasahuje i do části pozemku
p.č. 2431/79 navrhovaného do směny.

Ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně sdělit toto stanovisko tazateli, tj. Brněnským komunikacím, a.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 19/25 bylo schváleno.

B.15. Stanovisko se směně pozemků žadatele a SMB

ZMČ na svém 19. zasedání 22.10. 2020 souhlasilo se směnou pozemků mezi vlastníkem panem R. V. a SMB
za účelem sloučení parcel, které jsou v jeho vlastnictví. Parcela SMB s p.č. 3173 pozemky žadatele odděluje.
Územní plán v lokalitě stanoví využití jako „I“ – plochy zahrádek. V průběhu jednání na MMB došlo ke změně
dispozice, viz příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  se  směnou  části  pozemku  p.č.3173,  který  je
ve vlastnictví statutárního města Brna ve výměře 1489 m2 za celý pozemek p.č.3174 o výměře 1489 m2,
který je ve vlastnictví žadatele o směnu, tedy pana R. V., vše v k.ú. Bosonohy dle zákresu, který je přílohou
tohoto usnesení,

a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně oznámit toto stanovisko majetkovému odboru MMB.

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

Usnesení č. 20/25 bylo schváleno.

B.16. Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 187 z majetku SMB

Majitelé RD Pražská 76/52 žádají  o odkup pozemku p.č.  187 (88m2)  na majetku města Brna,  který mají
v dlouhodobém pronájmu a užívají ho jako zahradu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí s prodejem pozemku p.č. 187
v k.ú. Bosonohy žadatelům, tj, majitelům RD Pražská 76/52 – Ing. N. P. a N. R., dle návrhu na dispozice
s majetkem města, který je přílohou tohoto usnesení.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice s majetkem“.

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

Usnesení č. 21/25 bylo schváleno.

B.17. Stanovisko k odkupu části pozemku 1158 Hoštická

Žadatelé, M. a M. J. si podali žádost o odkup části pozemku p.č. 1158 před svým RD č.505/50 na ulici Hoštická.
Pozemek je v majetku města Brna, v KN je evidován jako ostatní komunikace. Je zatravněn a žadatelé mají
na pozemku vybudovánu zpevněnou plochu pro vstup, vjezd a parkování vozidla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s žádostí na odkup části pozemku p.č. 1158 v k.ú.
Bosonohy ve velikosti cca 40 m2 žadatelům, tj. J. M. a J. M., a to dle zákresu, který je přílohou návrhu
na dispozici s majetkem města.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře návrhu na dispozici

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 22/25 bylo schváleno.

B.18. Podání připomínek ZMČ Brno-Bosonohy k opakovanému projednání návrhu územního plánu

Zastupitel  Martin  Černý  požádal  o  vyřazení  bodu  2.3.  Návrhová  plocha  školství  a  veřejné  vybavenosti
ze souboru Souboru připomínek ZMČ Brno-Bosonohy k opakovanému projednání návrhu ÚPmB.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing. arch. Arnošt Čoupek, Ing. Leoš Jelínek, JIří Výplach, Ing. Pavel Kilian,
Martin Černý, Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  vyřazení bodu 2.3. Návrhová plocha školství a
veřejné vybavenosti  ze souboru Souboru připomínek ZMČ Brno-Bosonohy k opakovanému projednání
návrhu ÚPmB.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 6 (Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Členům ZMČ je předložen sumář připomínek k opakovanému projednání návrhu územního plánu města Brna
zpracovaných na základě zápisu společné schůze Stavební a Dopravní komise ze dne 9.6. 2021. Dále jsou
přílohou připomínky skupiny občanů – vlastníků parcel lokality „Křivánky“. Návrh komisí požadavek občanů
akceptuje – zrušení rezervy B-4 a využití lokality na plochu bydlení B/r2. Přílohou je i kopie „petice“ skupiny
vlastníků nemovitostí v lokalitě změny By-9.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, JIří Výplach.

V 19:30 hod odešel Martin Černý. Na zasedání zastupitelstva přítomno 9 členů
zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí „petici s nesouhlasem s výstavbou silnice a
domů v lokalitě  By-9 (Hrazdírova)  a  darováním, prodejem či  vyvlastněním tamních zahrad a parcel“
podanou skupinou vlastníků parcel na OUPR Magistrátu města Brna,

a souhlasí s žádostí skupiny občanů na zrušení rezervy B-4 (Křivánky) a zařazení lokality do funkční
plochy B/r2.

Dále ZMČ Brno-Bosonohy:

uplatňuje soubor připomínek k opakovanému projednání Návrhu územního plánu města Brna v rozsahu
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a ukládá tajemníkovi úřadu do 28.06.2021 zaslat toto
stanovisko pořizovateli ÚPmB – Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kalná D.)

Usnesení č. 23/25 bylo schváleno.

B.19. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty za uplynulé období,

Činnost starosty 24.5. až 17.6.2021

24.5. Schůzka na radnici se zastupiteli Ing. Mitrengou a Ing. Jelínkem ohledně problému dopravy v oblasti
Křivánky – Pražská. Jednalo se o přímé napojení území na plánovaný kruhový objezd, kdy tato připomínka
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nebyla zohledněna v návrhu smlouvy na výstavbu v dané oblasti, který byl aktuálně připravován jako materiál
do ZMB. Připomínku jsem odeslal paní primátorce se žádostí o stažení tohoto bodu z programu jednání ZMB.
Paní primátorka stažení bodu navrhla. Návrh na stažení neprošel a zastupitelé odhlasovali znění smlouvy.

25.5. Se stavbyvedoucím proběhla obhlídka stavby na ulicích Ostopovická a Ševčenkova, kde jsem upozorňoval
na navážení nekvalitní zeminy do úprav terénu zeleně a zvážení možnosti propojení domu na ulici Ostopovická
kolmo k vozovce. Bylo přislíbeno, že úpravy terénu bude provádět odborná firma a vymění zeminu. Kolmé
napojení chodníku se prověří na PČR v rámci našich požadovaných změn na parkování u školy a u „luže“.

26.5. Jednání se zástupci TSB ve věci možnosti umístění sloupků a vedení v místech překládky EG.D. do země,
a to v ulicích Hoštická, Troubská, konečná autobusu, Skalní a K Berce.

28.5. Kontrola stavby – opětovné upozornění na řádný úklid a údržbu sjízdnosti komunikací a pravidelné
kropení i několikrát denně (viz zápisy z kontrolních dnů).

31.5. Podání žádosti na Brněnské komunikace o vyjádření umístění sloupů do chodníku. K umístění sloupu bylo
vydáno kladné stanovisko. Jednání se stárky ohledně organizace folklorního dne.

1.6. Řešení škody na garáži na soukromém pozemku občana Bosonoh, která vznikla při  zemních pracích
na ulici Práčata, kde byla stržena kabeláž elektrického vedení k jeho nemovitosti. Stavební firma ihned začala
řešit nápravu. Kontrolní den kanalizace, kde jsem upozorňoval a žádal vysvětlení zúžení vozovky na ulici
Hoštická. Opakované projednávání prašnosti a sjízdnosti ulic.

2.6. Jednání se zhotovitelem opravy rozhlasu o technickém postupu prací a cenovém řešení.

7.6. Jednání u projektové firmy Osendorf ohledně obchvatu Bosonoh a návaznosti plánovaných komunikací
napojených na tento obchvat. Byla představena studie, jejím zadavatelem je Jmk a ŘSD. Při jednání jsem
opětovně trval na vybudování obchvatu a jeho umístění co nejblíže k dálničnímu tělesu.

9.6. Schůzka ohledně čištění vozovek v rámci realizace kanalizace za účasti  stavebního dozoru za město
Brno,  hlavního  stavbyvedoucího,  vedoucích  úsekových  částí  kanalizace.  Upozorňoval  jsem  poněkolikáté
na nedostatečné kropení prachu na vozovkách a žádal jsem četnější kropení, a to ihned. Dostal jsem podporu
od dozoru za investora a v následujících dnech byla provedena náprava a kropí se častěji.

10.6. Předsednictví na sněmu starostů.

15.6. Schůzka KAM ohledně studie Bosonohy – v oblasti zeleně. Bylo představeno řešení zeleně v návaznosti
na chráněné prvky Bosonožský hájek, Sedla a lipovou alej na Bosonožském náměstí. Dopravní komise RMB.

16.6. Stárci předložili program folklorního dne. Příprava materiálu na zastupitelstvo.

Miroslav Sojka, starosta

Činnost místostarosty za období od 24.5. do 17.6.2021

V období od 20.5. do 6.6.2021 jsem čerpal řádnou, předem nahlášenou dovolenou.

Náplní práce ve zbývajícím čase uplynulého období, mimo běžnou administrativní činnost, pošta, web, FB a
ČO bylo dále řešení problematiky spojené s budováním kanalizace, problematika dopravního a inženýrského
řešení.

Účastnil jsem se osobně jednání technického dne, kde jsem tlumočil naše připomínky k projektu a postupu
prací.

Sjednal jsem s dotčenými občany ulice Bosonožské náměstí, části za školou, kontakt mezi nimi a hlavním
dopravním projektantem v řešení problematických vjezdů do garáží. Občané souhlasí s navrženým řešením,
tedy, že projektant upravil projekt tak, any stavba na její náklady a její kapacitou mohla občanům upravit
vjezdy a zídky na jejich pozemcích. Zde se v tomto zdá být jeden z problémů této lokality téměř odstraněn.

Dále jsem na žádost občana sjednal schůzku s hl. stavbyvedoucím p. Slaninou a projektantkou Ing. Tupou
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v hledání řešení problému napojení jeho a snad i přilehlých dvou domů na ulici Jámy. Jde v podstatě o to, že
tyto 3 domy se nacházejí pod úrovní nivelity nové stoky a nebudou tak v rámci projektu napojeny na hlavní
stoku. I když by mělo být snahou města napojit všechny domy v Bosonohách, zde, zejména z důvodů enormních
nákladů, cca 5 mil. Kč nebude IO MMB, rozhodnutím rady MMB hradit. Je to tak zatím na majiteli domu.
Situací se budu dále zabývat.

Přímo na stavbě jsem se účastnil s projektantem dopravního řešení a ostatními schůzky s občany ulice Kolmá.
Na místě se podařilo operativně vyřešit připomínky k jejich spokojenosti.

Zde  podotýkám,  že  všeobecně  se  dá  v  určitých  „detailech“  pozměnit  prováděcí  plán.  Zejména  co
se týká menších posunů umístění vjezdů, umístění přípojek, umístění šachet a třeba uložení obrubníků. Nedá
se bohužel bez schválení projektové dokumentace stavebním úřadem a dotčenými orgány cokoli budovat nad
rámec schváleného projektu, a to zejména na pozemcích na které nebylo, tedy není vydáno územní rozhodnuti. 

Účastním se jednání přímo na stavbě při dokončovacích pracích na konečné BUSU a na Padělíkách, kde
se nově řeší  přeložka nestandardně uloženého vodovodního řadu.  Práce se  tím zpomalují,  podobně jako
na Práčatech. Cca o 1 měsíc.

Neustále řešíme sjízdnost komunikací, úklid komunikací, všude přítomný prach a koordinaci náhradního a
řádného svozu odpadu.

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.
Aktuálně jsme ve fázi projednání podoby smlouvy o přeložce sítí CETIN a prověření rozpočtu této akce. Projekt
dokončuje  Ing Pištek na žádost  MČ,  jednáme o tom,  aby bylo  hrazeno z  nákladů stavby,  podobně jako
požadované změny.na Bos. Náměstí. Celá tato změna by měla stát cca 450.000, Kč. Jedná se o projekt a
přeložku sítí.

Dočekal Miloslav, místostarosta MČ

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

B.20. Různé - dotazy a připomínky

Z řad občanů byla vznesena připomínka k bodu č. 13, že se na směněném pozemku nachází jímka.

Předsedající přislíbil prověření umístění jímky na směněné parcele v ulici Průjezdní.

Další připomínka se týkala nedostatečné šíře vozovky na ulici Průjezdní.

Z řad občanů byl dále vznesen dotaz, kdo je přímým, nadřízeným pracovníků SÚ.

Pan tajemník odpověděl - z hlediska zaměstnavatele ÚMČ, jinak nadřízený stavební úřad.

Dalším tématem bylo úkolování případně kontrola uklízecí čety.

Občan se dotazoval v jaké fázi je jeho žádost o parkovací stání, kterou podal v měsíci květnu.

Předsedající přislíbil kontrolu.

Dalším tématem byl špatný stav dětského hřiště na Bosonožském nám.

Dětské hřiště bude přemístěno.

 

Předsedkyně finančního výboru poděkovala paní Dočekalové za vzornou práci.
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Předseda kontrolní komise informoval o posledním zasedání komise.

Ověřovatelé: Ing. Alois Mitrenga   ............................................................
 

Martin Černý   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


