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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 34 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 28. 4. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 do 18:40 hodin
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš

Jelínek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian,
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 členů zastupitelstva byli jako ověřovatelé zápisu z jednání navrženi zastupitelé Martin Rozmarin, Martin
Černý

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/34 bylo schváleno.

Předsedající  předložil  k  doplnění  programu  materiál  "Žádost  o  prodloužení  termínu  na  zpracování
projektové dokumentace", který bude zařazen jako bod č. 4. Tím dojde k posunutí následujících bodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  zařazení  materiálu  "Žádost  o  prodloužení
termínu na zpracování projektové dokumentace" jako bodu 4.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/34 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 33. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy
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B. Navržený program

Navržený program s doplněným bodem

Novelizace OZV SMB č. 20/2001, Statut města Brna1.
Novelizace OZV SMB, o svozu a třídění odpadu2.
Rozpočtová opatření3.
Žádost o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace4.
Informace z radnice5.
Různé6.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/34 bylo schváleno.

B.1. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB 20/2001 – „statut města“

Organizační  odbor MMB zaslal  městským částem k projednání  novelizaci  statutu města Brna.  Návrh byl
nejprve zaslán v 3/2022 a následně doplněn dne 6.4.2022. Novelizace se týká několika oblastí. Většina úprav je
věcného a upřesňujícího charakteru nebo jsou vynuceny zákonnými novelizacemi. Navržené úpravy nemají vliv
na rozložení pravomocí mezi městem a jeho městskými částmi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem  obecně  závazné  vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut), který je přílohou tohoto
bodu jednání.

Ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí předkladateli novelizace, tedy Organizačnímu odboru
MMB, a to do 23.5. 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4/34 bylo schváleno.

B.2. Opakované projednání návrhu OZV SMB „o svozu a třídění odpadu“

Odbor životního prostředí MMB zaslal k dalšímu projednání návrh celoměstské vyhlášky, který je přílohou.
ZMČ Brno-Bosonohy na svém 29. zasedání 14.10. 2021 požadovalo 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). Požadavek byl doplněn. Další úpravy jsou legislativního charakteru.

Diskuze:
Martin Rozmarin

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje s návrhem Obecně závazné vyhlášky „o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství města Brna“, který je přílohou bodu tohoto jednání,

a doporučuje technickou opravu textu v Článku 1 odst.1, a to: (dále jen „města Brno“) na (dále jen
“obecní systém“).



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 3 / 5

Ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí předkladateli, tedy OŽP MMB v požadovaném termínu
(do 31.05. 2022).

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/34 bylo schváleno.

B.3. Rozpočtová opatření č. 3/2022 4/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022

A Rozpočtové opatření č. 3/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022

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  zařazení  kapitálových  výdajů  na  rekonstrukci  místního  rozhlasu  –
na základě nové smlouvy o dílo uzavřené z důvodu změny trasování rozvodu ulicí Skalní po křížení s ul.
K Berce. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   + 47 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3341 - rozhlas a
televize a v objemu 47 000 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 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., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/34 bylo schváleno.

B Rozpočtové opatření č. 4/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022

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

Obsahem rozpočtového opatření je zařazení kapitálových výdajů na rekonstrukce dětských hřišť – pořízení
nových herních prvků dětského hřiště u pekárny, hřiště Za vodojemem a stínění na dětském hřišti Vzhledná.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů rozpočtu nemění.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. Alois Mitrenga, Mgr. Petr Juráček

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   +  200 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3421-využití
volného času dětí a mládeže a v objemu – 200 000 Kč na straně neinvestičních výdajů v § 3421-využití
volného času dětí a mládeže.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 7 (Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 1
(Juráček P.) / Zdrželo se: 1 (Černý M.)

Usnesení č. 7/34 bylo schváleno.

B.4. Žádost o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace zaslal žádost o posun závěrečného termínu plnění smlouvy z důvodu
původně nepředpokládaného požadavku ze strany společnosti Lesy města Brna na změnu způsobu využití
pozemků dotčených stavbou, a to na změnu „lesního pozemku“ na „zeleň“.  Tato administrativa vyžaduje
zákonné lhůty.

Diskuze:
Martin Rozmarin

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodloužení závěrečného termínu na zpracování
projektové  dokumentace  na  akci  „OBNOVA VODNÍ  NÁDRŽE U  PANENKY MARIE“,  smlouva  o  dílo
č. 4/2021, a to z termínu do 30.04. 2022 na termín do 30.12. 2022

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/34 bylo schváleno.

B.5. 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 25.3.2022 do 20.4.2022

29.3. Schůzka se zástupci firem budujících kanalizaci ohledně plánovaných postupů prací na jednotlivých
ulicích.

30.3. Schůzka s panem ředitelem u školy – upřesnění úprav prostor venkovní učebny v návaznosti na práce
spojené s úpravou Bosonožského nám.

5.4. Kontrolní den kanalizace – viz. zápis.

6.4. Jednání se zástupcem firmy vybavující dětská hřiště o možnosti náhrady herního prvku na hřišti u pekárny
(koně)

7.4. Jednání se zástupci firmy Inženýrské stavby o upřesnění umístění vodoměrné šachty a plynové přípojky
v objektu bývalého vodojemu.

8.4. Jednání na KAMu se zástupcem investora pana M. ohledně nového umístění objektů v souladu se studií
Bosonohy II. Zástupce pana M. přislíbil namalování nové studie svého stavebního záměru a předloží ji na KAM.
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14.4. Zajištění máje pro Mladé hody.

19.4. Komise dopravy RMB.

Činnost místostarosty v období 25.3.-20.4.2022

Mimo administrativní činnost Česká obec, Mobilní rozhlas, FB, grafický návrh a realizace plakátů, běžná a
elektronická pošta s připomínkami občanů, stížnosti, návrhy apod., hlavní náplní mé práce stále problematika
spojená s dostavbou kanalizace.

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

Problematika zejména:

- Průjezdnost a dopravní obslužnost firem na ulici Křivánky během výstavby kanalizace

- Stabilizace svahů a svahování při ulicích Práčata, Rebovka, Padělíky, U Smyčky – bude zajištěno odborně
firmou dodavatele stavby

-Úpravy zelených ploch dotčených výstavbou – Bosonožské náměstí by se mělo upravovat ještě do konce
dubna. Alespoň je to náš požadavek. Ostatní plochy během května a června v návaznosti na dokončení ulic a
celých úseků. Pro dodavatele stavby zajistí rekultivaci odborná firma, strojně, ručně s důrazem na vyhrabání
stavební suti a dosypání novou, zahradní zeminou. Osetí pouze travou, popřípadě nutná náhradní výsad

-Oprava příčného odvodnění ve spodní části náměstí, reklamace atd.

Dále v součinnosti se starostou jsem řešil provozní a další náležitosti chodu MČ

-Koordinace a účast na akci Uklidíme Leskavu

Od 4.- 8.4. jsem byl nemocný a od 11.- 15.4. jsem měl dovolenou.

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin, Martin Černý, Miloslav Dočekal, Mgr. Petr Juráček.

B.6. Různé

Martin Rozmarin - parkování v ulici U Smyčky, kanalizační žlab na Bosonožském náměstí, úprava nájezdu
na ulici Mlaty.

Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga - parkování na ulici Skalní.

Ing. Alois Mitrenga - oprava komunikace v horní části ulice Křivánky.

Mgr. Petr Juráček - úprava a péče o zeleň po výstavbě kanalizace.

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

Martin Rozmarin   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 29. 4. 2022


