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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 33 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 24. 3. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:05 do 18:45 hodin.
Přítomno: Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek,Ing. Daniela

Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, , Miroslav Sojka, Jiří Výplach
Omluveni: Mgr. Petr Juráček, Martin Rozmarin
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 členů zastupitelstva byli jako ověřovatelé zápisu z jednání navrženi zastupitelé Jiří Výplach a Ing. Leoš
Jelínek.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/33 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu zasedání zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 32. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy.

B. Navržený program

Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 572/31.
Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 25992.
Stanovisko ke směně pozemku p.č. 39043.
Novelizace OZV č. 20/2020, o požívání alkoholu4.
Novelizace OZV č. 29/2020, o používání pyrotechniky5.
Novelizace OZV č. 20/2009, o podmínkách pro pořádání akcí6.
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Rozpočtová opatření7.
Stanovisko k vyhrazenému parkování na území MČ8.
Informace z radnice9.
Různé10.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/33 bylo schváleno.

B.1. Stanovisko k prodeji části p.č. 572/3 z majetku SMB

Žadatel je vlastníkem nemovitosti sousedící s projednávaným pozemkem. Žadatel předpokládá vybudování
dvou parkovacích míst. Pozemek p.č. 572/3 je v KN veden jako ostatní plocha, komunikace. Pozemek není MČ
svěřen; MČ má pozemek dle Statutu ve správě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí

s prodejem části pozemku p.č. 572/3 v k.ú. Bosonohy o výměře cca 33 m2 z majetku města Brna žadateli,
tj.  majiteli navazujícího pozemku p. č. 560/3 jehož součástí je nemovitost s adresním místem Pražská
335/39, tedy panu P. H., za podmínky zachování požadované šíře veřejného chodníku ulice Pražská.

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

 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0 /
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/33 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 2599 z majetku SMB

Žadatelé spoluvlastníci nemovitosti – stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 48 („myslivecká chata“) žádají o koupi
pozemku pod nemovitostí z majetku města Brna.  Pozemek p.č. 2599 je v KN veden jako zastavěná plocha a
nádvoří.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí

s prodejem pozemku p.č. 2599 v k.ú. Bosonohy z majetku města Brna žadatelům – spoluvlastníkům stavby
pro rodinnou rekreaci č.e. 48, tj. panu J. G. a panu M. K.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/33 bylo schváleno.
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B.3. Stanovisko ke směně pozemků za p.č. 3904

Brněnské komunikace a.s. připravují směnu pozemků za účelem majetkového sjednocení parcel v lokalitě.
Jedná se  komunikační  zeleň při  místní  komunikaci  III.  třídy  ul.  Dlážděná (Bosonohy-Žebětín).   Pozemek
2147/244 v k.ú. Žebětín je zaniklá cesta. Pozemek p.č.3904 je již dnes ve správě Bkom a silniční zeleň je
v údržbě MČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí se směnou soukromého pozemku
p.č. 3904 v k.ú. Bosonohy o výměře 29 m2 do majetku města Brna za část pozemku p.č. 2147/244 v k.ú.
Žebětín o výměře cca 31 m2 z majetku města Brna.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně toto stanovisko odeslat žadateli, tj. Brněnským komunikacím, a.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/33 bylo schváleno.

B.4. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu

Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky, kterou
se upravuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. V přiložené důvodové zprávě OVV MMB je věcná
podstata změny vysvětlena (okruh 50 m a 20 m). Z „bosonožské přílohy“ je vypuštěn objekt obchodu Vzhledná
5, neboť zákaz je již obsahem vyhlášky, viz. čl. 2 h).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, který je přílohou bodu
tohoto  jednání  včetně změny přílohy vyhlášky,  kterou se  stanoví  veřejná prostranství,  na  kterých je
zakázáno požívání alkoholických nápojů v městské části Brno-Bosonohy

a ukládá  tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/33 bylo schváleno.

B.5. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 29/2029, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky, kterou
se upravuje používání pyrotechniky na území města Brna. V přiložené důvodové zprávě OVV MMB je věcná
podstata „vynucené“ změny vysvětlena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, který je přílohou bodu tohoto jednání

a ukládá  tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/33 bylo schváleno.

B.6. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 20/2009, o podmínkách pro pořádání akcí

Odbor vnitřních věcí MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky platné
na území města Brna stanovující podmínky pro konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí
na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách. V přiložené důvodové zprávě OVV MMB je právní
podstata změn vysvětlena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, který je přílohou bodu tohoto jednání

a ukládá  tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/33 bylo schváleno.

B.7. Rozpočtové opatření 2/2022

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

Jedná se o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů.

Obsahem rozpočtového opatření je zapojení příjmů z poskytnutého účelového sponzorského daru a současně
navýšení výdajů na činnost  volnočasového centra BOSA.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu + 2 000 Kč na straně příjmů v § 3233-střediska volného času a 
v objemu + 2 000 Kč na straně výdajů v § 3233-střediska volného času

Ukládá ÚR1  zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022 a
zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) /
Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/33 bylo schváleno.

B.8. Stanovisko ke zřizování vyhrazeného parkování na území MČ

Základní podmínkou pro vydání povolení na vyhrazené parkování je souhlas vlastníka veřejné komunikace.
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V  podmínkách  města  Brna  je  zástupcem  vlastníka  u  místních  a  účelových  komunikací  městská  část.
Na komunikacích patřících pak do tzv. základního komunikačního systému města Brna (ty které využívá MHD)
pak povolení vydává Odbor dopravy MMB (také se dotazuje na MČ).

Rozhodování v této záležitosti spadá do tzv. zbytkové samostatné působnosti, a ta je zákonem o obcích svěřena
Radě MČ (Starostovi), pokud si ji Zastupitelstvo nevyhradí.

Navrženým usnesením si pravomoc v této záležitosti vyhrazuje Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán městské
části. Zastupitelstvo MČ pak může své rozhodnutí zcela nebo částečně změnit.

Důvodem navrženého nesouhlasu je nevhodnost „privatizace“ veřejných parkovacích míst splňující požadavky
na parkoviště dle zákona o pozemních komunikacích, ze kterých se případná vyhrazená místa vyčleňují.

Navržené usnesení je po přijetí závazné pro všechny orgány městské části – starostu (radu), zastupitelstvo a
úřad.

Zřízení vyhrazeného místa pro občany – držitele ZTP a ZTP/P  rovněž podléhá souhlasu městské části a není
nárokové.

Diskuze:
V diskuzi
vystoupili
zastupitelé:

Ing.  Leoš Jelínek,  Ing.  Alois  Mitrenga,  Miloslav Dočekal,  Martin Černý,  ing.  arch.
Arnošt Čoupek, Ing. Pavel Kilian, Jiří Výplach.

V průběhu diskuze vznesl zastupitel Ing. Alois Mitrenga protinávrh na stažení bodu a
na příští zasedání vypracovat návrh usnesení na změnu místního poplatku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje stažení bodu z programu jednání zastupitelstva

Výsledek hlasování:
Pro: 2 (Jelínek L., Mitrenga A.) / Proti: 6 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Kilian P., Sojka M., Výplach J.) /
Zdrželi se: 1 (Černý M.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy si v souladu s §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích si
zcela  vyhrazuje  rozhodování  v  záležitosti  povolování  vyhrazených  parkovacích  stání  –  dle  zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na místních a účelových komunikacích na území městské části
Brno-Bosonohy.

ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí se zřizováním vyhrazených parkovacích stání pro občany a firmy – dle
zákona  č.13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  na  místních  a  účelových  komunikacích
na  území  městské  části  Brno-Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Kilian P., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 2 (Jelínek L.,
Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/33 bylo schváleno.

B.9. 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.“
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Činnost starosta od 25.2.2022 do 15.3.2022

25.2. Proběhlo otevření obálek s nabídkami na pronájem spodní věže za účasti všech tří přihlášených zájemců.

26.2. Příprava Masopustu a jeho organizace.

1.3. Předání spodní věže novému nájemci.

2.3. Jednání s panem Maršálkem k umístění jeho objektu v prostoru Sedla.

3.3. Setkání s hlavním stavbyvedoucím kanalizace na ulici Skalní ohledně připomínek a dalšího postupu stavby
kanalizace. Gratulace a předání daru 100leté občance Bosonoh.

4.3. Setkání se zástupci LMB (ředitel + členové představenstva), se zástupce firmy VZD INVEST s.r.o. ohledně
umístění vodních tůní na Leskavě a u Panenky Marie.

7.3. Položení květiny u památníku T.G. Masaryka.

8.3. Setkání na MMB s radním pro dopravu p. Kratochvílem a s dalšími členy Dopravní komise města Brna
ohledně připravované aktualizace generelu dopravy.

10.3. Kontrola stavby kanalizace

11.3. Kontrola objektů svěřených do správy MČ určených k pronájmu v oblasti bývalé Velké ceny.

15.3. Dopravní komise města Brna.

 

Činnost místostarosty v období 25.2.-16.3. .2022

Mimo běžnou činnost se v tomto období nestalo nic mimořádného, ani jsem nebyl přítomen jednání o kterém by
bylo  nutné takto  šířeji  se  informovat.  Hlavní  náplní  mé práce bylo  řešení  problémů,  žádostí  a  stížností
spojených s dostavbou kanalizace. Příprava úklidu Leskavy. Příprava materiálů pro zastupitelstvo…

Účastnil jsem TD stavby a koordinačních schůzek ohledně postupu a harmonogramu výstavby, tak zejména
porad přímo v terénu na staveništi.

Problematika zejména:

-Kácení stromů v Rebovce a na Práčatech.

-Doplnění veškerých požadovaných zábradlí.

-Dopravní obslužnost během uzávěry Skalní/Křivánky

-Parkování Skalní

-Úklid a kropení komunikací dotčených výstavbou

-Obnova travnatých ploch poničených výstavbou nejen na Bosonožském náměstí

-Reklamace oprava příčného odvodnění ve spodní části náměstí

-Dále jsem byl na OÚ Ostopovice přítomen jedná v rámci projektu budování cyklostezky Střelice- Ostopovice-
Brno-Šlapanice

-V součinnosti se starostou jsem řešil provozní a další náležitosti chodu MČ
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Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Černý, Ing. Leoš Jelínek.

B.10. Různé

Komise nezasedaly.

Panem H. K. byl vznesen dotaz na hlučnost kanalizačního žlabu na Bosonožském náměstí. Obsahem dalšího
dotazu byla dostatečná kapacita školky a školy po budoucí hromadné výstavbě v návaznosti  na spádovost dle
ulic. 

Zastupitel Ing. Alois Mitrenga požádal o písemnou odpověď na dotaz zda se stavebníci z horní části ulice
Křivánky budou podílet na opravě komunikace, kterou svojí výstavbou poničili. Dále pak požádal o informace
týkajících se osob, které oslovujíc obyvatele ulice Křivánky s nabídkou odkupu pozemků.

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

Ing. Leoš Jelínek   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 28. 3. 2022


