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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 30 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 16. 12. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Přítomno: 11 členů zastupitelstva Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav
Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel
Kilian od 17:10 hod, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří
Výplach

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Martin Černý, 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

Z řad zastupitelstva byli jako ověřovatelé navrženi zastupitelé Martin Černý a Martin Rozmarin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu zastupitele pana Martina
Černého a Martina Rozmarina.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Černý M.)

Usnesení č. 1/30 bylo schváleno.

V 17:10 se dostavil zastupitel Ing. Pavel Kilian.

Předsedající navrhl jako doplnění materiálu "Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 1967 z majetku SMB".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  doplnit  materiál  "Stanovisko  k  prodeji  části
pozemku p. č. 1967 z majetku SMB" jako bod č. 10.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/30 bylo schváleno.

Předsedající navrhl doplnit do programu zasedání materiál "Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 2227/60
z majetku SMB".
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  doplnění materiálu "Stanovisko k prodeji  části
pozemku p. č. 2227/60 z majetku SMB" jako bod č. 11.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/30 bylo schváleno.

Předsedající navrhl doplnění do programu zasedání zastupitelstva materiál "Posouzení žádosti na dočasné
snížení nájemného v provozovny Vzhledná."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál  "Posouzení žádosti na dočasné
snížení nájemného v provozovny Vzhledná" jako bod č. 12.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/30 bylo schváleno.

Předsedající navrhl doplnění do programu zasedání zastupitelstva materiál "Žádost o mimořádnou finanční
dotaci pro SDH Brno-Bosonohy".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál l "Žádost o mimořádnou finanční
dotaci pro SDH Brno-Bosonohy" jako bod č. 13.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/30 bylo schváleno.

Vložením bodů do programu jednání zastupitelstva došlo k posunutí číselného označení následujících bodů, a 
to:

14 Informace z radnice

15 Různé

Nebyl podán žádný další návrh na doplnění programu zasedání.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 29. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy.

B. Navržený program

Navržený program po zapracování změn: 

Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ1.
Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 26172.
Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 4/253.
Stanovení počtu zaměstnanců úřadu4.
Stanovisko k uplatnění míry inflace u smluv na rok 20225.
Následná veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy za rok 20216.
Žádosti o dotace neziskových subjektů z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20227.
Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20228.
Rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20219.
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Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 1967 z majetku SMB10.
Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 2227/60 z majetku SMB11.
Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného v provozovny Vzhledná12.
Žádost o mimořádnou finanční dotaci pro SDH Brno-Bosonoh13.
Informace z radnice14.
Různé15.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program zasedání zastupitelstva:

Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ1.
Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 26172.
Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 4/253.
Stanovení počtu zaměstnanců úřadu4.
Stanovisko k uplatnění míry inflace u smluv na rok 20225.
Následná veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy za rok 20216.
Žádosti o dotace neziskových subjektů z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20227.
Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20228.
Rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20219.
Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 1967 z majetku SMB10.
Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 2227/60 z majetku SMB11.
Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného v provozovny Vzhledná12.
Žádost o mimořádnou finanční dotaci pro SDH Brno-Bosonoh13.
Informace z radnice14.
Různé15.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/30 bylo schváleno.

B.1. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ

Předložený materiál reaguje na potřebu svěřit pozemek p.č.2 na Bosonožském náměstí (vedle kaple) do správy
ZŠ a  ZŠ.  V  této  souvislosti  se  do  zřizovací  listiny  doplňují  i  další  pozemky užívané touto  příspěvkovou
organizací.

Nad části pozemku p. č. 2 je situováno druhé nadzemní patro budovy ZŠ a předpokládaný průchod mezi školou
a kaplí bude v provozní režii školy, tedy do svěření je navržen pozemek celý.

Dále je navrženo částečné svěření p. č. 700/1 pro potřeby zahrady MŠ– mimo prostory přináležející funkčně
ICVČ BOSA. Vzhledem k „neškolnímu“ provozu v budově BOSA je vhodné p. č. 700/1 geometrickým plánem
rozdělit.

Diskuze:
V diskuzi vystoupil zastupitel: Martin Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Dodatek č.1 přílohy č.1 zřizovací listiny Základní
školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace, schválené 11/VII. zasedání
ZMČ Brno-Bosonohy pod č.j. MČBBOS 2511/17/RRF/DO dne 13.12. 2017. Dodatek spočívá v doplnění
svěřeného majetku k hospodaření o příslušné pozemky. Dodatek je přílohou tohoto usnesení

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/30 bylo schváleno.
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B.2. Stanovisko k prodeji spolupodílu pozemku p. č. 2617/3 z majetku SMB

Pozemek p. č. 2617/3 (82 m2) je ve spoluvlastnictví SMB a žadatele (1/2). Žadatel navrhuje odkup městského
podílu. Pozemek je v KN registrován jako zahrada. Z hlediska územního plánování je využití pozemku vedeno
jak návrhová plocha čistého bydlení, tj. pozemek stavební.  OUPR MMB k prodeji nemá námitek. Žadatel je
vlastníkem navazujícího pozemku p. č. 2617/1.

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

Mgr. Petr Juráček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy nemá námitek  a  souhlasí  s  prodejem spoluvlastnického
podílu statutárního města Brna na pozemku p. č. 2617/3  v k. ú. Bosonohy žadateli, tj. vlastníku ½ pozemku
p. č. 2617/3 panu Ing. arch. R. K 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: 1 (Mitrenga A.)

Usnesení č. 8/30 bylo schváleno.

B.3. Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 4/25 z majetku SMB

Žadatel pan Z. K. předložil  návrh na koupi (popř. pronájem) části pozemku p. č. 4/25 (25 m2)  v lokalitě
U smyčky, viz zákres. Pozemek je v KN veden jako ostatní plocha-zeleň. Na části pozemku bylo v minulosti
odstraněno zábradlí, čehož žadatel využíval k nepovolenému parkování. Aktuálně po dostavbě kanalizace již
provedl nové terénní úpravy a opět využívá plochu pro parkování a snad i jako avizovaný nájezd do garáže
rodinného domu. Podél spádované vozovky ulice U smyčky je plánována rekonstrukce a doplnění průběžného
zábradlí pro bezpečnější pohyb chodců.  Do ulice je obousměrný zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Deklarovaná garáž rodinného domu je v plánech archivovaných na SÚ vedena jako dílna-sklad. OUPR MMB
prodej nedoporučuje. Problematika možného pronájmu je v kompetenci starosty MČ a řeší se mimo formulář
dispozice s majetkem.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Mgr. Petr Juráček, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin,
Ing. Pavel Kilian, Martin Černý, Miloslav Dočekal.

V průběhu diskuze předložil zastupitel Ing. Pavel Kilian protinávrh souhlasit s pronájmem části pozemku p.
č. 4/25 v k. ú Bosonohy žadateli Z. K.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s  pronájmem části  pozemku p.  č.  4/25 v  k.  ú
Bosonohy žadateli Z. K.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Čoupek A., Dočekal M., Sojka M., Výplach J.)

Usnesení č. 9/30 bylo schváleno.

B.4. Stanovení počtu zaměstnanců úřadu MČ Brno-Bosonohy

ZMČ na svém 12./VII zasedání dne 12.12. 2019 stanovilo rozdělení kompetencí mezi organizačními úseky
úřadu a celkový počet zaměstnanců na 11. Vzhledem k dlouhodobému objemu stavebních řízení je navrženo
navýšit počet referentů stavebního úřadu ze dvou na tři.  Aktuálně není obsazeno pracovní místo zaměstnance
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úseku údržby a koordinační pracovník ICVČ BOSA je v pracovním poměru na dohodu o pracovní činnosti.
Výběrové řízení na úředníka – referenta stavebního úřadu je vypsáno.

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

Černý, Ing. Daniela Kalná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  stanovuje  s  účinností  od  01.01.  2022  celkový  počet
zaměstnanců úřadu městské části na 12. Na nezbytně nutnou dobu (max. tři měsíce) lze celkový počet
zaměstnanců navýšit o duplicitu předávané pracovní pozice.  

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/30 bylo schváleno.

B.5. Uplatnění inflačního koeficientu u nájemních a pachtovních smluv pro rok 2022

V aktuálním „Ceníku sazeb nájmů a pachtů“ si Zastupitelstvo MČ vyhradilo pravomoc rozhodnout o uplatnění
inflačních doložek zakomponovaných v textu smluv.

Inflační doložka

1.  Pronajímatel je oprávněn (může) jednostranně upravit výši sjednaného nájemného, tedy bez dohody
smluvních stran, a to z důvodu uplatnění inflace.

2.  Inflací se rozumí meziroční inflace měřená procentuálním indexem „Průměrné meziroční míry inflace“,
který je publikován Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a bývá zveřejňován průběhu měsíce ledna běžného
kalendářního roku.

3.  Případné uplatnění inflace může činit maximálně tolik procent, kolik procent činila míra
inflace v roce předcházejícím.

4.  Nájemné zvýšené z důvodu inflace se považuje za sjednané.

V praxi to znamená, že pro rok nadcházející lze nájemné či pachtovné navýšit až (maximálně) o míru inflace
roku předchozího (tedy pro rok 2022 až o míru inflace z roku 2020).

Zastupitelstvo mimo výšky uplatněné inflace může také stanovit další podmínky, např. využít inflační doložku
jen u smluv s komerčním nájmem či pachtem nebo u smluv s celkovým ročním nájmem nad určitou výši,
např. nad 10 000 Kč.

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2020 dle ČSU byla 3,2 %.

Vzhledem k obecně známé společensko-hospodářské situaci  je  navrženo neuplatnit  pro rok 2022 inflační
navýšení nájmů a pachtů.

Městská část má aktuálně uzavřeno:

20 smluv s komerčním nájmem či pachtem pozemků s celkovým ročním předpisem nájemného cca 1 900 000,-
 Kč (inflační navýšení o 3,2 % by činilo +60 800,- Kč)

15 smluv s komerčním nájmem nebytových prostor s celkovým ročním předpisem nájemného 1 230 000,- Kč
(inflační navýšení o 3,2 % by činilo +39 600,- Kč)

Od roku 2020 je inflační doložka součástí také nově uzavíraných nekomerčních nájemních smluv a pachtů.
Celkem bylo uzavřeno 9 smluv s celkovým ročním předpisem nájemného v hodnotě cca 40 000,- Kč (3,2 %
představuje +1 280,- Kč).
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Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Ing. Pavel Kilian

V průběhu diskuze přednesl zastupitel Ing. Alois Mitrenga návrh:

souhlasit s uplatněním míry inflace k jednostrannému navýšení cen nájmů a pachtů pro rok 2022 u uzavřených
komerčních i nekomerčních nájemních a pachtovních smluv.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  uplatněním  míry  inflace  k  jednostrannému
navýšení  cen  nájmů a  pachtů  pro  rok  2022  u  uzavřených  komerčních  i  nekomerčních  nájemních  a
pachtovních smluv.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Čoupek A., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 1 (Dočekal M.)

Usnesení č. 11/30 bylo schváleno.

B.6. Výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací za rok 2021

V  prosinci  2021  byla  provedena  následná  veřejnosprávní  kontrola  u  příjemců  neinvestičních  dotací
poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2021.

Termín  vyúčtování  dotací  je  směrnicí  stanoven na  30.11.2020 kalendářního  roku,  v  kterém byla  dotace
poskytnuta.

V roce 2021 bylo  poskytnuto na základě veřejnoprávních smluv níže uvedeným 11 subjektům 13 dotací
na provozní náklady a na jednotlivé projekty v celkové výši 650 000 Kč:

Svornost Bosonohy - na provozní náklady i na projekt oprava parket včetně výmalby
Fotbalový klub SK Bosonohy-  na provozní náklady
Tenisový klub Brno-Bosonohy - na provozní náklady
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách – na provozní náklady
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy - na provozní náklady
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy - na provozní náklady
Unie ROSKA, reg. org. ROSKA Brno-město - na provozní náklady
Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno-  na provozní náklady
Človíček (One Little) - na provozní náklady i na projekt folkový festival Ježíškovo brnění 2021
Římkokatolická farnost Troubsko na vybudování kanalizační přípojky ke kapli sv. Floriána v Bosonohách
Oddíl stolního tenisu na pronájem orlovny, dotace prostřednictvím spolku Svornost

Vyúčtování bylo podáno v termínu, vyúčtování spolku Človíček den po stanoveném termínu. Bez závad a
zjištění  bylo  vyúčtování  spolků  Tenisový  klub  Brno-Bosonohy,  Fotbalový  klub  SK  Brno-Bosonohy,  Sbor
dobrovolných hasič  Brno-Bosonohy,  Myslivecký spolek  Hájek  Bosonohy,  Unie  ROSKA,  Junák-český  skaut,
Svornost  Bosonohy.  U FKSK a spolku Svornost  budou vykázané zálohy doloženy konečným vyúčtováním
po jeho obdržení začátkem roku 2022, což nevykazuje závadu vyúčtování.

U spolku Človíček (One Little) je třeba doložit u jednoho dokladu potvrzení o úhradě.

U akce Folkový festival, je akce prozatím plánována, vystavena zálohová faktura, v případě neuskutečnění
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bude ZMČ rozhodovat, zda budou uznány náklady již vynaložené
na grafické práce a jakou část dotace bude spolek vracet.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky následné veřejnosprávní kontroly
u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v roce 2021 bez přijetí dalších opatření.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 7 / 18

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/30 bylo schváleno.

B.7. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok

V termínu stanoveném směrnicí pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu městské části bylo
podáno 14 žádostí a 1 žádost bez právní subjektivity - oddíl stolního tenisu, v celkovém objemu 793 000 Kč.

Žádosti všech subjektů jsou neinvestiční.

Junák – český skaut, středisko Hiawatha žádost o 95 000 Kč Použití - provoz skautského oddílu1.
Fénix v roce 2022, pronájem Bosonožské orlovny, pořízení teepee, nářadí
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, žádost o 40 000 Kč  Použití  -  materiální  vybavení,2.
údržba stávajícího vybavení, ceny do soutěží, odměny, volnočasové aktivity, jízdné, školení vedoucích a
instruktorů, startovné.
Unie ROSKA, reg,org, ROSKA, žádost o 10 000 Kč Použití - částečná úhrada nájmu kanceláře3.
Tenisový klub Brno-Bosonohy, žádost o 50 000 Kč Použití - energie, jarní úprava kurtů, nákup4.
antuky, míčů.
FKSK Bosonohy, žádost o 250 000 Kč Použití – nájem sportovišť, údržba areálu, energie5.
Žádost bez právní subjektivity – oddíl stolního tenisu, žádost o 15 000 Kč žádá předseda oddílu6.
jako fyzická osoba. Směrnice již připouští žádost fyzických osob, ale dle sdělení žadatele je pro oddíl
výhodnější  účelová dotace poskytnutá  spolku Svornost  a  s  tím související  bezplatný  pronájem pro
trénování oddílu.
Myslivecký spolek Hájek Bosonohy, žádost o 20 000 Kč Použití – zakoupení krmiva pro přikrmování7.
zvěře, údržba stávajících krmných zařízení, škody způsobené zvěří.
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, žádost o 35 000 Kč Použití – pronájem8.
prostorů pro pravidelné schůzky, výdaje na dopravu, náklady na poštovné
Svornost Bosonohy, žádost o 100 000 Kč Použití – vybavení orlovny stoly a židlemi9.
Svornost  Bosonohy,  žádost  o  100 000 Kč  Použití  -  pronájem prostor  na  pořádání  divadelních10.
představení, nácviky, pořádání dalších kulturních akcí, ozvučení pohádky, maškarní ples
Človíček (One Little), žádost o 30 000 Kč Použití - přírodní dětský klub Človíček Brno-Bosonohy11.
Človíček (One Little), žádost o 10 000 Kč Použití - Folkový festival Ježíškovo folkové Brnění 202212.
Človíček (One Little), žádost o 18 000 KčPoužití – příměstské tábory v roce 202213.
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty, žádost o 10 000 Kč  Použití:  „programy pro děti14.
z azylového domu“
TAJV, z.s., žádost o 10 000 Kč Sportovní den mládeže v MČ Brno-Bosonohy – tenis, florbal, házená,15.
basketbal, malý fotbálek, frisbee, Seva – technicko-materiální zajištění akce (ceny, odměny, propagace,
doprava)

Přiložen je zápis FV, který žádosti o dotace projednal a v  přiložené tabulce jsou návrhy FV uvedeny, dále jsou
uvedeny počty členů, z toho dětí.

Na základě směrnice pro poskytování příspěvků je stanoveno, že celkový objem poskytovaných příspěvků
nepřesáhne 3,5% z celkové výše příjmů schváleného rozpočtu na příslušný rok bez zapojení financování.
V návrhu rozpočtu na rok 2022 je celkový objem příjmů bez zapojení financování  21 439 000 Kč,  z toho 3,5% 
činí částku 750 000 Kč.

Veřejnosprávní  smlouvy  na  jednotlivé   dotace  budou  zpracovány  na  základě  schválené  výše  finančních
prostředků a po provedení předběžné veřejnosprávní kontroly budou předloženy ke schválení na  zasedání
ZMČ v roce 2022.

1. Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, IČ: 60553707

Návrh předsedajícího 60.000 Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Junák –  český skaut,  středisko Hiawatha Brno,  IČ:  60553707,   ve  výši  60.000 Kč na provoz
skautského oddílu Fénix .

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/30 bylo schváleno.

2. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 72029901

Návrh předsedajícího 40.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  poskytnutí  neinvestiční  dotace  spolku  Sbor
dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 72029901, dotaci ve výši 40.000 Kč na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/30 bylo schváleno.

3. Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, IČ: 64331016

Návrh předsedajícího 10.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

Unii ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, IČ: 64331016, ve výši 10.000 Kč na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/30 bylo schváleno.

4. Tenisový klub Brno-Bosonohy, IČ: 26593688

Návrh předsedajícího 50.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Tenisový klub Brno-Bosonohy, IČ: 26593688, ve výši 50.000 Kč na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 9 / 18

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/30 bylo schváleno.

5. Fotbalový klub SK Bosonohy, IČ: 26596130

Návrh předsedajícího 250.000 Kč

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Martin Černý.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Fotbalový klub SK Bosonohy, IČ: 26596130, dotaci ve výši 250.000 Kč na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 1 (Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/30 bylo schváleno.

6. Oddíl stolního tenisu Bosonohy

Návrh předsedajícího 15.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

oddílu stolního tenisu Bosonohy ve výši 15.000 .Kč na provozní náklady,

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/30 bylo schváleno.

7. Myslivecký spolek  Hájek Bosonohy, IČ: 18826326

Návrh předsedajícího 20.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Myslivecký spolek  Hájek Bosonohy, IČ: 18826326, dotaci ve výši 20.000 Kč na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/30 bylo schváleno.
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8. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách

Návrh předsedajícího 25.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, IČ:26660407, dotaci ve výši 25.000 Kč
na provozní náklady

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kalná D.)

Usnesení č. 20/30 bylo schváleno.

9. Svornost Bosonohy, IČ: 18826555 - vybavení orlovny stoly a židlemi

Zastupitel Martin Rozmarin předložil návrh poskytnout dotaci ve výši 67.000 Kč.

Zastupitel Martin Černý předložil protinávrh poskytnout dotaci ve výši 85.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 67.000 Kč na vybavení orlovny stoly a židlemi

Výsledek hlasování:
Pro: 1 / Proti: 3 (Kalná D., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 7 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek
L., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 85.000 Kč na vybavení orlovny stoly a židlemi

a ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 3 (Kalná D., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 2 (Čoupek A., Dočekal M.)

Usnesení č. 21/30 bylo schváleno.

10. Svornost Bosonohy, IČ: 18826555 - pronájem prostor na pořádání divadelních představení, nácviky,
pořádání dalších kulturních akcí, ozvučení pohádky, maškarní ples.

Návrh předsedajícího 100.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022
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spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 100.000 Kč na pronájem prostor na pořádání
divadelních představení, nácviky, pořádání dalších kulturních akcí, ozvučení pohádky, maškarní ples

a ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/30 bylo schváleno.

11. Človíček (One Little), IČ: 27034623 - na přírodní dětský klub.

Návrh předsedajícího 30.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 30.000 Kč na přírodní dětský klub Človíček Brno-
Bosonohy

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 1 (Kalná D.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/30 bylo schváleno.

12. Človíček (One Little), IČ: 27034623 - Folkový festival Ježískovo folkové brnění 2022

Návrh předsedajícího 5.000 Kč.

Zastupitel Martin Černý předložil protinávrh poskytnout dotaci ve výši 8.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 8.000 Kč na Folkový festival Ježíškovo brnění
2022

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 6 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu předsedajícího ve výši 5.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 5.000 Kč na Folkový festival Ježíškovo folkové
brnění 2022

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/30 bylo schváleno.

13. Človíček (One Little), IČ: 27034623 - příměstské tábory

Návrh předsedajícího 0 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 0 Kč na příměstské tábory

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 5 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A.)

Usnesení č. 25/30 bylo schváleno.

14. Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,  IČ: 44990260

Návrh předsedajícího 10.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

Diecézní charitě Brno, Domovu sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,  IČ: 44990260, dotaci ve výši
10.000 Kč na pomoc dětem z azylového domu „Programy pro děti“

ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/30 bylo schváleno.

15. TAJV, z.s. IČ:09287094

Návrh předsedajícího 0 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022

Spolku TAJV, z.s. IČ:09287094, dotaci ve výši 0 Kč na sportovní den mládeže TAJV v MČ Brno-Bosonohy

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)

Usnesení č. 27/30 bylo schváleno.

B.8. Návrh rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022

ZMČ Brno-Bosonohy  je  předložen  základní  návrh  rozpočtu,  který  byl  zpracován  dle  podkladů  minulých
rozpočtů, uzavřených smluv, žádostí neziskových organizací, podkladů zřízené příspěvkové organizace, členů
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ZMČ. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022 je v souladu se schválenou změnou zásad přípravy
rozpočtu zpracován v paragrafovém členění. V rozpočtu jsou zapracovány neinvestiční dotace neziskovým
subjektům

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Jiří Výplach, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Daniela Kalná, Miloslav Dočekal, Mgr. Petr
Juráček, Martin Černý, Ing. Daniela Kalná, Martin Rozmarin, Ing. arch. Arnošt
Čoupek, Ing. Pavel Kilian.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje

předložený schodkový rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022 s objemem příjmů ve výši
21.540.000 Kč, s objemem výdajů ve výši 27.989.000 Kč, přičemž schodek ve výši 6.449.000 Kč bude
kryt financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.
Schvaluje tvorbu a čerpání  Sociálního fondu na rok 2022 v objemu 292 000 Kč.
Schvaluje náklady vedlejší  hospodářské činnosti  na rok 2022 v objemu 501 000 Kč a  výnosy
vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 v objemu 716 000 Kč s návrhem výsledku hospodaření
před zdaněním ve výši 215 000 Kč
Závazné ukazatele dle přílohy tohoto bodu jednání v objemu 15.369.000 Kč

a ukládá Referátu UR1 zveřejnit jeho úplné znění na webových stránkách a na úřední desce oznámení
o jeho schválení. 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 28/30 bylo schváleno.

B.9. Rozpočtová opatření č. 18 /2021 a 19/2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 18 /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.

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení finančních prostředků na zimní údržbu v důsledku udržování 
úseků předaných stavbou po dokončení kanalizace.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   +  177 000 Kč na straně výdajů v § 2212-silnice a v objemu
177 000 Kč zvýšení financování 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: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 29/30 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 19 /2021 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021

na straně kapitálových výdajů

v objemu   - 300 000 Kč  v § 2219-ostatní záležitosti pozemních komunikací,

v objemu   - 300 000 Kč v  §  2321-odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

v objemu   - 156 000 Kč v § 2333-úpravy drobných vodních toků

v objemu  - 1 926 000 Kč v § 3636-územní rozvoj

v objemu -  260 000 Kč v § 3639-komunální služby a územní rozvoj

a  snížení financování v objemu 2 942 000 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: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30/30 bylo schváleno.

B.10. Stanovisko k prodeji pozemku p. č. 1967 z majetku SMB

Žadatel předkládá návrh na odkup pozemku z majetku SMB. Na pozemku je rekreační objekt, který užívá. Dle
šetření na místě a dle stanoviska majetkového odboru MMB a stavebního úřadu ÚMČ BBOS je na pozemku
nezapsaný rekreační objekt ve vlastnictví žadatele z období před rokem 1966. Dle doporučení MO MMB a SÚ
BBOS prodej pozemku umožní zápis doposud nezapsaného objektu do KN.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1967 v k. ú Bosonohy
(28m2) žadateli, tj.  panu J. L.

Ukládá

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

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 31/30 bylo schváleno.

B.11. Stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 2227/60

Žadatel  (právnická osoba)  navrhuje  odkoupení  pozemku nebo směnu.  Navržené pozemky do směny jsou
v majetku fyzické osoby J. V. Pozemky navržené ke směně jsou součástí polností (ZPF), bez „strategického
významu“ pro město Brno. V případě nabytí, by je bylo nutno následně propachtovat za účelem zemědělské
výroby.

Z výše uvedeného je navržen odkup. Při odkupu získá MČ finanční podíl z prodeje majetku města, dle Statut.
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Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Ing.  arch.  Arnošt Čoupek,  Ing.  Alois  Mitrenga,  Miloslav Dočekal,  Martin Černý,
Ing. Daniela Kalná
V průběhu diskuze přednesl zastupitel Ing. Alois Mitrenga protinávrh nesouhlasit
s prodejem části pozemku p. č. 2227/60 k. ú. Bosonohy z majetku SMB

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  nesouhlasí  s  prodejem  části  (cca  1300m2)  pozemku
p.č. 2227/60 v k.ú Bosonohy žadateli, tj. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

Výsledek hlasování:
Pro: 2 / Proti: 6 (Černý M., Dočekal M., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 3
(Čoupek A., Juráček P., Kalná D.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o původně předloženém návrhu souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2227/60 k. ú. Bosonohy
z majetku SMB.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem části (cca 1300m2) pozemku p.č. 2227/60
v k.ú Bosonohy žadateli, tj. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

Ukládá

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 32/30 bylo schváleno.

B.12. Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného z provozovny Vzhledná

Společnost T_HUNG Plus s.r.o. provozovatel prodejny potravin Vzhledná 500/5 zaslala žádost na dočasné
snížení nájemného. Zastupující žadatel požaduje prodloužit snížení měsíčního nájmu o 23%, tj. na 25 000,-
 Kč/měs. Důvod úbytek zákazníků jako důsledek „covid krize“ a výstavby kanalizace na ulici Vzhledná. Původně
sjednané nájemné činí 32 500,- Kč/měs.

Z hlediska možné návaznosti roční platby MČ za pronájem parkovacích ploch u prodejny Vzhledná majiteli
pozemků,  kterým jsou  Sportovní  kluby  je  vhodné  měnit  nájemné vždy  ke  konci  běžného  roku  (bylo  již
realizováno pro rok 2022). Návazná nájemní smlouva s SK (na parkoviště u obchodu) přímou možnost snížení
nájemného  neupravuje,  je  tedy  na  dohodě  smluvních  stran,  zda  pronajímatel  (SK)  na  snížení  přistoupí.
Prozatím bylo vždy ze strany SK akceptováno.

Záměr snížení nájmu je zveřejněn.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing.  Pavel  Kilian,  Miloslav  Dočekal,  Ing.  Alois  Mitrenga,  Mgr.  Petr

Juráček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  bere na vědomí  žádost  společnosti  T_HUNG Plus  s.r.o
nájemce prodejny Vzhledná na dočasné snížení měsíčního nájemného

a souhlasí

s  úpravou  měsíčního  nájemného  na  částku  25  000,-  Kč  po  dobu  12  měsíců,  tedy  na  období
od 01.01.2022 do 31.12. 2022.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)

Usnesení č. 33/30 bylo schváleno.

B.13. Žádost o mimořádnou finanční dotaci pro SDH Brno-Bosonohy

SDH Brno-Bosonohy požádal o mimořádnou finanční dotaci na proplacení generální opravy motorové stříkačky,
a to na úhradu její postupné fakturace v měsíci 12/2021. Z hlediska administrativy je účelnější místo dotace
poskytnutí  finančního  daru.  Je  předpokladem,  že  další  úhrada  opravy  bude  v  01/2022,  a  to  až  ve  výši
30 000 Kč. O tuto částku požadují navýšit svou žádost o dotaci na rok 2022.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili stupitelé: Ing. Alois Mitrenga

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  poskytnutí jednorázového účelového finančního
daru ve výši 20 000 Kč obdarovanému:

SH  ČMS  –  Sbor  dobrovolných  hasičů  Brno-Bosonohy,  Ztracená  456/5,  642  00  Brno-Bosonohy,  IČ:
72029901;  pobočný  spolek,  bankovní  spojení:  ERA  Brno.  č.  ú.  Bankovní  spojení  232999300/300;
zastoupený starostkou spolku Eliškou Pařízkovou

Finanční  dar  bude  využit  k  úhradě  dílčí  fakturace  v  měsíci  prosinci  2021  za  generální  opravu
přenosné motorové stříkačky.

Dále ZMČ Brno-Bosonohy

schvaluje

rozpočtové opatření č. 20/2021 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu   + 
20 000 Kč na straně výdajů v § 5512-požární ochrana-dobrovolná část a zvýšení financování v objemu
20 000 Kč v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 34/30 bylo schváleno.

B.14. Informace z radnice

Činnost starosty od 15.10. do 13.12.2021

19.10. Kontrolní den kanalizace viz zápis z jednání. Komise dopravy RMB

20.10. Zástupce VZD Invest p. Široký – jednání ohledně projektu tůně Leskava.

21.10. Sněm starostů.

22.10. Kanalizace – prohlídka reálného stavu stavebních prací na výstavbě kanalizace. Kontrola provádění
prací na mostku ke sportovnímu areálu na ulici Hoštická. Odpověď na petici občanů z části ulice Vzhledná
ohledně napojení na vodovodní řad.

25.10. Kanalizace Ostopovická – kontrola úpravy terénu. Zástupce firmy Falky s.r.o. – monitoring množství
ploch zeleně. Velká cena, spodní věž – jednání kvůli prodlení nájmu

2.11. Kontrolní den kanalizace viz zápis.
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3.11. Kanalizace – vozovka Bosonožské nám. za školou.

4.11. Begeli – slavnostní otevření výrobního areálu italské firmy.

5.11.  Kontrola pronajatých objektů MČ, a to Autodíly spodní věž,  TVARCOM, Vítkovič,  Mondex…Zjištěné
nedostatky, spodní věž – podnájem třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, Mondex – uskladněné vraky aut.

8.11. Schůzka se zástupci EG.D, a.s. a zástupci zhotovitele kanalizace ohledně koordinace stavby a rychlejšího
postupu prací firmy EG.D, a.s. na ulici Troubská a Hoštická.

10.11. Stavba kanalizace – aktualizace harmonogramu prací. Schůzka s ředitelem ZŠ ohledně pozemku pro
venkovní učebnu.

13.11. Vítání občánků

15.11. Koordinační schůzka MČ se zástupci LMB a projektantů z firmy VZD Invest s.r.o. ohledně odsvěření
části pozemku kolem toku Leskavy na Hradisku a tůně u Panenky Marie.

16.11.  Studie  Bosonohy  –  pracovní  setkání  členů  ZMČ Brno-Bosonohy  a  KAM,  MMB OÚPR,  a  radního
RNDr. Filipa Chvátala Ph. D. pověřeného tvorbou územního plánu.

18.11. Stavba chodníku pod školou – upřesnění polohy.

19.11. Kontrola stavby kanalizace na ulici Hoštická ohledně nedodělků na chodnících z důvodu časové prodlevy
firmy EG.D, a.s.

23.11. Komise dopravy RMB. Kontrola kanalizace – postup prací Práčata, Přímá, Vratná.

25.11. Územní plán – diskuse s Ing. arch. Čoupkem.

26.11. Náhradní výsadba firma Kaisler s.r.o.

27.11. Výzdoba vánočního stromku.

28.11. Rozsvícení vánočního stromku.

30.11. Kontrolní den kanalizace viz zápis.

1.12. Falky s.r.o. – dořešení rozsahu zimní údržba pro zimní sezonu 2021/2022.

3.12. Dvořák comte s.r.o. – jednání se zástupci firmy provádějící údržbu zeleně ohledně případného nacenění
budoucí údržby.

6.12. Kanalizace – harmonogram prací do konce roku 2021 na ulicích Přímá, Za Vodojemem, Pusty, Jámy,
Vratná, Hoštická.

8.12. Harmonogram prací na ulicích Padělíky, Zájezdní, Vzhledná, Křivánky, K Berce.

Miroslav Sojka, starosta

Činnost místostarosty v období od 15.10. do 13.12.2021

V tomto období bylo mimo každodenní administrativní činnost, web, Česká obec, FB, pošta s připomínkami
občanů, stížnosti, návrhy apod., hlavní náplní mé práce převážně problematika spojená s dostavbou kanalizace.
Účastnil jsem se porad, jak v kanceláři zhotovitele v rámci pravidelných kontrolních dnů a koordinačních
schůzek ohledně postupu a harmonogramu výstavby, tak zejména porad přímo v terénu na staveništi.

Připomínkoval  jsme zejména špatnou koordinaci  stavby  s  dalšími  investičními  akcemi  jiných dodavatelů.
Zejména ED-G a TSMB na ulici Hoštické, neustále na špatný stav schůdnosti a sjízdnosti všech dotčených cest
na rozestavěných úsecích jednotlivých ulic, nedodržování harmonogramu výstavby, upozorňoval na nedostatky
projektu, nutnost řešit objízdné trasy, jejich budování a údržbu a navrhovali další řešení a doplnění projektu.
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Žádali o změnu trasy vedení vodovodu na Vzhledné apod. Zápisy z TD stavby jsou pravidelně k dispozici.

V součinnosti se starostou jsem řešil provozní záležitosti MČ, například plán zimní údržby a údržbu zeleně,
náhradní výsadbu a novou výsadbu zeleně, úprava ostrůvků na ul. Pražská, rozpočet MČ.

Se starostou jsem řešil další náležitosti vyplývající z chodu MČ. V době nemoci jsem starostu zastupoval v jeho
funkci s pravomocí mě svěřenou.

Osobně jsem byl v zastoupení starosty přítomen jednání svolané radním RNDr. Chvátalem ve věci sporu
k územnímu plánu a nesouhlasné petici podané panem Březnou k budoucí ulici Hrazdírova.

Na mou žádost  jsem byl  pozván Ing.  Kratochvílem, za účasti  vedoucího investičního oddělení  Ing Pivce,
k schůzce ve věci finančních investičních transferů.

Miloslav Dočekal, místostarosta.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé.

Martin  Rozmarin,  Mgr.  Petr  Juráček,  Martin  Černý,  Miloslav  Dočekal,
Ing. Alois Mitrenga, Ing. Leoš Jelínek

B.15. Různé

Interpelace Ing. Aloise Mitrengy:

1. Jak se bude podílet investor z horní části ul. Křivánky na opravě komunikace – uvedení do původního stavu ?

2. Jaké jsou výsledky kontroly podnikatelských subjektů z hlediska uzavřených smluv na likvidaci odpadů ?
Kolik podnikatelů bylo osloveno ?

3. Vyjasnění právního stavu, rozbor rozsudků v kauze paní Ceklová a Střeličtí.

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

Mgr. Petr Juráček.

Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2022.

27.1.2022, 24.2.2022, 24.3.2022, 28.4.2022, 26.5.2022, 23.6.2022 a 8.9.2022

Informace o povinné rozpočtovém opatření  č. 17/2021

Neúčelový transfer ve výši 1 000 Kč od SMB na pokrytí nižších příjmů v souvislosti prominutím místního
poplatku z pobytu.

Ověřovatelé: Martin Černý   ............................................................
 

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


