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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 29 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 14. 10. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 hodin do 18:50
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš

Jelínek, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná,
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 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. 1/29 bylo schváleno.

Předsedající  předložil  doplnění  materiálu  do  programu zasedání  zastupitelstva.  Jedná  se  o:  Rozpočtové
opatření č. 16/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s doplněním Rozpočtového opatření č. 16/2021
v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021, a to jako bod č. B.6. Tím dojde k posunutí číselné řady
následujících bodů.

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

Usnesení č. 2/29 bylo schváleno.

Předsedající  vyzval  zastupitele  k  dalšímu doplnění  programu zasedání.  Nebyl  podán žádný   další  návrh
na doplnění programu zasedání.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 28. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy.
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B. Navržený program

1. Stanovisko k doplnění novelizace Statutu města Brna

2. Projednání návrhu OZV o stanovení obecního systému odpad. hosp.

3. Doplnění adresního místa do spádového obvodu ZŠ a MŠ

4. Stanovisko k odprodeji pozemku p. č. 1274

5.  Rozpočtové opatření č. 16/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

6. Informace z radnice

7. Různé

B.1. Stanovisko k doplnění novelizace Statutu města Brna

Organizační odbor MMB zaslal městským částem k projednání doplnění předchozí novelizace statutu města
Brna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem doplnění  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, a to s úpravou čl. 76 odst. 54,
která je přílohou tohoto bodu jednání.

Ukládá

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

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

Usnesení č. 3/29 bylo schváleno.

B.2. Projednání návrhu OZV o stanovení obecního systému odpad. hosp.

Odbor životního prostředí MMB zaslal k projednání návrh celoměstské vyhlášky, který je přílohou.

Návrh vyhlášky neřeší stálá stanoviště pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad, které
jsou na pozemcích města Brna a jsou v majetku města. Obvykle se jedná o společná stanoviště pro více objektů
(typicky v sídlištní zástavbě). V poslední šesti letech jsou tato stanoviště z úrovně městských částí stavebně
rekonstruována z celoměstské dotace.

Návrh vyhlášky předpokládá jen stanoviště, která určuje a na své vlastní náklady zřizuje vlastník objektu.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing. Leoš Jelínek, Martin Černý, Jiří Výplach

Ing. Alois Mitrenga: vznesl  požadavek  na  kontrolu  místních  podnikatelských  subjektů  jakým
způsobem mají zajištěno nakládání s odpady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky „o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství města Brna“
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a požaduje

do návrhu zapracovat informaci o stálých stanovištích pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný
komunální odpad, které jsou na pozemcích města Brna a jsou v majetku města Brna, tedy nejsou zřízeny
vlastníky objektů (typicky společná stanoviště v sídlištní zástavbě).

Ukládá

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

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Jelínek L.)

Usnesení č. 4/29 bylo schváleno.

B.3. Doplnění adresního místa do spádového obvodu ZŠ a MŠ

OŠM MMB zaslal městským částem k projednání doplnění chyb ve spádovosti školských zařízení zjištěných
kontrolou Odborem informatiky.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  doplněním  adresního  místa  „Jihlavská  38“
do  spádových  obvodů  „Základní  škola  a  Mateřská  škola  Brno  Bosonožské  nám.  44,  příspěvková
organizace“ stanovených obecně závaznými vyhláškami č. 2/2017 č. 3/2017.

Ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí Odboru školství a mládeže MMB, a to neprodleně.

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

Usnesení č. 5/29 bylo schváleno.

B.4. Stanovisko k odprodeji pozemku p. č. 1274

Vlastníci pozemku p.č. 1275/1 žádají o odkup pozemku p.č. 1274 (30 m2) z majetku města Brna, který je
součástí jejich zahrady, a na kterém mají postavenu garáž v jejich vlastnictví.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Ing. Alois Mitrenga, Miloslav Dočekal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1274
v k.ú. Bosonohy žadatelům – Z.N. a P.N., 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. 6/29 bylo schváleno.
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B.5. Rozpočtové opatření č. 16/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.a)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o navýšení výdajů na pořízení vánočního osvětlení. Finanční prostředky jsou převedeny z položky
kapitálových výdajů na pořízení komunálního vozidla, kde po jeho zakoupení je úspora.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   +30 000 Kč na straně výdajů v § 3631-veřejné osvětlení a
v objemu -30 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3639-komunální služby a územní rozvoj

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. 7/29 bylo schváleno.

B.6. 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 od 10.9.2021 do 6.10.2021

11.9. Účast na kulturní akci MČ Brno-Bosonohy, Babské hody.

12.9. Účast na kulturní akci MČ Brno-Bosonohy, cimbál v Hostinci u Čoupků.

13.9.  Kontrola  výsadby  stromů  firmou  Kresa  před  vypršením  záruční  lhůty.  S  majitelem  firmy  byla
prodiskutován zdravotní stav stromů a navrženo ošetření (jednalo se o tři kusy). Předání staveniště – mostek
přes Leskavu na ulici Hoštická u sportovního areálu.

14.9. VIDA centrum, ulice Křížkovského – bytový odbor MMB nás informoval o problematice dostupnosti
bydlení v městě Brně. Příčiny zdražení bytů – zdlouhavé stavební řízení, zastaralý územní plán. Dopravní
komise RMB.

15.9. Soudní řízení kauza Brněnka – vyslechnutí svědků, další soudní jednání stanoveno na 19.11. Přivítání
členů okrskových volebních komisí při jejich přípravném setkání před Parlamentními volbami.

16.9. Sněm starostů. Informace z kulturní komise RMB o rozdělení finančních prostředků na kulturní akce
na rok 2022.

21.9. Kontrolní den kanalizace viz zápis.

22.9. Kanalizace – Práčata, Troubská, Hoštická.
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23.9. Návštěva u radního Grunda ve věci přeložky vodovodu na ulici Vzhledná. Přeložení bylo požadováno
občany dané ulice.

24.9. Stavba – kontrola staveniště ulice Přímá, Vratná, U Smyčky.

5.10. KAM – prodiskutování umístění zeleně a odvedení dešťových vod z rozvojových ploch do nově plánované
retenční nádrže u dálnice Bosonohy, Starý Lískovec, Ostopovice. Hlavní důvod je vyčerpání kapacity potoku
Leskava.

 

Miroslav Sojka, starosta MČ

Činnost místostarosty v období od 10.9. do 6.10.2021

V tomto časovém období jsem mimo běžnou agendu vyplývající  z  mé funkce řešil  zejména problematiku
výstavby kanalizace a v součinnosti se starostou i další záležitosti chodu městské části.

Miloslav Dočekal, místostarosta MČ

 

 

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

Čoupek, Ing. Leoš Jelínek

B.7. Různé

Diskuze:
V diskuzi
vystoupili
zastupitelé:

Ing. Alois Mitrenga, Martin, Černý, Miloslav Dočekal.

Jarmila
Dočekalová

Referentka ÚR 1 paní Dočekalová informovala zastupitele o povinných rozpočtových
opatřeních schválených starostou na základě delegace pravomoci: Rozpočtové opatření
č. 14/2021 – účelový transfer ve výši 82 000 Kč ze Státního rozpočtu na výdaje spojené
s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rozpočtové opatření č. 15/2021 –
průtokový  transfer  ve  výši  15  000 Kč  z  rozpočtu  Jihomoravského kraje  poskytnutý
zřízené příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Bosonožské nám. 100/44
na dovybavení včelařského kroužku.
Z občanů vystoupil pan Lesák, který se nespokojeně vyjádřil k problematice palných dnů
a jejich případnému zrušení.

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

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


