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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 35 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 26. 5. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 17:00-21:00
Přítomno: 11- Černý Martin, Ing.arch. Čoupek Arnošt, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš

do 18:15, Mgr. Juráček Petr, Ing. Kalná Daniela do 18:30, Ing. Kilian Pavel, Ing.
Mitrenga Alois, Rozmarin Martin do 18:30, Sojka Miroslav, Výplach Jiří

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Jarmila Dočekalová
Ověřovatelé zápisu: Martin Rozmarin, Jiří Výplach

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

A. Organizační náležitosti

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Jiří Výplach a p. Martin Rozmarin.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  za  ověřovatele  zápisu  dnešního  jednání  p.
Jiřího Výplacha a p. Martina Rozmarina.

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

Usnesení č. 1/35 bylo schváleno.

B. Navržený program

Starosta podal návrh na doplnění programu o bod č. B.2 Aktualizované stanovisko k upravenému projektu
"Sportovně relaxační lesní zóna". Stanovisko obdržela městská část po termínu zveřejnění programu zasedání
na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  doplnění  programu  o  bod  B.2  Aktualizované
stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna" a číselné posunutí  ostatních bodů
jednání.

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

Usnesení č. 2/35 bylo schváleno.
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Navržený program:

A. Organizační náležitosti

B.1. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2022-2026

B.2. Aktualizované stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna"

B.3. Stanovisko k odnětí svěřeného pozemku p.č. 2162/6 k.ú. Bosonohy

B.4. Rozpočtové opatření č. 5/2022

B.5. Stanovisko k převodu investorství akce "Vodní tůně na Leskavě"

B.6. Stanovisko ke změně Tržního řádu ( regulace "systému sdílení jízdních kol a koloběžek")

B.7. Aktualizované stanovisko k prodeji pozemků ( p.č. 187 k.ú. Bosonohy)

B.8. Informace z radnice

B.9. Různé

 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program včetně změn a doplňků.

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

Usnesení č. 3/35 bylo schváleno.

B.1. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2022-2026

Počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů před dnem
voleb do zastupitelstev.

Předkladatel návrhu p. Černý je přesvědčen, že zvýšení počtu zastupitelů na 15, a s tím spojený vznik rady do
budoucna pomůže se více rozvíjet, plánovat a připravovat více nejen investičních akcí.

Současně s ohledem na to, že se předpokládá zvýšený počet obyvatel s plánovanou výstavbou, se zároveň
předpokládá i vyšší počet obyvatel, tedy překročení hranice 3000 obyvatel.

Pan Výplach vystoupil v diskuzi se zásadním nesouhlasem ustanovení rady městské části a podává protinávrh
proti původnímu návrhu p. Černého - navrhuje snížit počet členů ZMČ na 9.

V diskusi vystoupili s podporou pro vznik rady městské části pp.  Rozmarin, Mitrenga, Jelínek, Juráček, Kilian,
nesouhlas vyjádřili pp. Čoupek, Dočekal a Sojka, z řad občanů p. Ceklová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy stanovuje  v  souladu s  §  67 zákona číslo  128/2000 Sb.,
o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  počet  členů Zastupitelstva městské části  Brno-Bosonohy pro
volební období 2022-2026 na 9.

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: 7 / Zdrželo se: 1

Návrh usnesení nebyl přijat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy stanovuje  v  souladu s  §  67 zákona číslo  128/2000 Sb.,
o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  počet  členů Zastupitelstva městské části  Brno-Bosonohy pro
volební období 2022-2026 na 15

a ukládá

tajemníkovi úřadu zveřejnit toto rozhodnutí zákonem stanoveným způsobem.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 4 / Zdrželo se: 1

Usnesení č. 4/35 bylo schváleno.

B.2. Aktualizované stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna"

Akciová společnost Lesy města Brna vyslovila nesouhlas s umístěním herních prvků na obhospodařovaných
lesních pozemcích, konkrétně v prostoru označeném jako F a G. Požadují úpravu projektové dokumentace a
umístění herních prvků mimo lesní pozemky. Nový zákres požadavek akceptuje.

V diskusi seznámil přítomné p. Rozmarin se změnou projektu, dále vystoupili  zastupitelé Černý, Mitrenga,
Sojka, Juráček, Čoupek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí se změnou projektu „Sportovně relaxační lesní zóny“
dle upravené projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Ivo Urbanem z 05/2022, která je přílohou
bodu tohoto jednání. Projekt je hrazen a realizován z participativního rozpočtu města Brna „Dáme na vás“.

Dále souhlasí s umístěním herních prvků na pozemcích svěřených městské části do správy a údržby

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko koordinátorovi akce.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2

Usnesení č. 5/35 bylo schváleno.

B.3. Stanovisko k odnětí svěřeného pozemku p.č. 2162/6 k.ú. Bosonohy

Po Odboru investičním Magistrátu města Brna (3/2022) zaslal žádost o stanovisko i Majetkový odbor MMB
ke schválenému záměru výstavby podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu ze spádované lokality Kamenný
Vrch. Výstavba má být realizována v období 2023-25 v k.ú. Bosonohy v lokalitě Chironova – Jemelkova –
Jihlavská.

Doposud městská část vždy vyslovovala nesouhlas jak s investičním záměrem, tak i s „odsvěřením“ majetku.

V diskusi vystoupili zastupitelé Černý  a Juráček s dotazy, v čem je změna oproti minulému nesouhlasnému
stanovisku,  dále  vystoupil  p.  Čoupek  s  tím,  že  argumenty  pro  nesouhlasné  stanovisko  byly  v  kolizi
s rozvojem městské části. P. Kilian vznesl dotaz, z čeho vychází cena kompenzace. Dále vystoupili v diskuzi 
zastupitelé Sojka, Mitrenga,  Dočekal, Rozmarin, a v závěru se členové ZMČ většinově shodli na nesouhlasném
stanovisku.

V 18:15 se omluvil z jednání ZMČ Ing. Jelínek, hlasuje 10 členů ZMČ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s odnětím svěřeného majetku města městské části
Brno-Bosonohy,  tj.  pozemku  p.č.  2162/6  jehož  součástí  je  v  objekt  zařízení  staveniště  (montovaná
plechová hala), na kterém je schválen investiční záměr „Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality
Kamenný vrch II – retenční nádrž“, 

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí MO MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 2 / Zdrželo se: 1

Usnesení č. 6/35 bylo schváleno.

B.4. Rozpočtové opatření č. 5/2022

18:30 se omluvili z jednání pp. Rozmarin a Kalná - hlasuje 8 členů.

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 výdajů na poskytnutí transferu Obci Troubsko na provoz hřbitova
dle smlouvy na základě skutečně vyčíslených nákladů.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

V diskusi vystoupili zastupitelé Juráček a Mitrenga s dotazy na výši příspěvku a důvod navýšení.

P.  Čoupek  upozornil  na   téměř  havarijní  stav  hřbitovní  zdi  a  v  důsledku  toho  neúčelně  vynaložené
prostředky městské části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   +  92 000 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví a
v  objemu  92  000  Kč  zvýšení  financování  v  položce  8115-změna  stavu  krátkodobých  prostředků
na bankovních účtech

a ukládá

Úsekovému referátu 1  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: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/35 bylo schváleno.

B.5. Stanovisko k převodu investorství akce "vodní tůně na Leskavě"

Z dlouhodobých jednání se společností Lesy města Brna, která má příkazní smlouvou ve správě pozemky
dotčené  plánovanou  akcí,  vyplynul  jako  nejvhodnější  závěr  –  převést  realizaci  stavby  dle  projektové
dokumentace pořízené městkou částí na a.s. Lesy města Brna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem převodu  investorství  stavební  akce
„Vodní tůně na Leskavě, k.ú. Bosonohy“ na akciovou společnost Lesy města Brna IČ: 60713356 v rozsahu
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podmínek souhlasu signovaného ředitelem společnosti Ing. Jiřím Neshybou ze dne 29.04. 2022, který je
přílohou tohoto usnesení,

a souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 mezi městskou částí Brno-Bosonohy a společností
VZD INVEST s.r.o. na zajištění projektové dokumentace pro společné povolení stavební akce „Vodní tůně
na  Leskavě,  k.ú.  Bosonohy“.  Dodatek  spočívá  v  prodloužení  termínu  realizace  předmětu  plnění
do 30.12. 2022,

a ukládá

tajemníkovi  úřadu  zaslat  toto  rozhodnutí  společnosti  Lesy  města  Brna  a  projekční  společnosti  VZD
INVEST, a to neprodleně.

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

Usnesení č. 8/35 bylo schváleno.

B.6. Stanovisko ke změně Tržního řádu (regulace "systému sdílení jízdních kol a koloběžek"

Novelizací  je  realizována  právní  regulace  „odstavování  sdílených  jízdních  kol  a  koloběžek“  na  veřejném
prostranství. V Bosonohách je vytipováno jedno stanoviště se stojanem, a to ve sportovním areálu při ulici
Hoštická.

V diskusi vystoupil p. Mitrenga s dotazem, jestli nebylo možné vybrat více míst, starosta Sojka odpověděl, že
MČ požadovala 3 místa - u budovy ÚMČ, u prodejny potravin Vzhledná a u sportovního areálu Hoštická.
Realizovat bylo možné pouze místo u sportoviště Hoštická. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí dle §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
s novelizací nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterou se vydává „Tržní řád“. Návrh novelizace je
přílohou tohoto bodu jednání a týká se regulace sdílení jízdních kol a koloběžek 

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko Odboru dopravy MMB v požadovaném termínu.

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

Usnesení č. 9/35 bylo schváleno.

B.7. Aktualizované stanovisko k prodeji pozemků ( p.č. 187 k.ú. Bosonohy)

Majitelé RD Pražská 76/52 požádali  o odkup pozemku p.č.  187 (původně 88 m2)  z  majetku města Brna,
který mají v dlouhodobém pronájmu a užívají ho jako zahradu. Z polohopisného zaměření reálného průběhu
oplocení a zídky vyplývá navržená změna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 187 (87 m2), části
pozemku  p.č.  190/1  (1  m2)  a  části  pozemku  p.č.  189/1  (0,35  m2)  vše  v  k.ú.  Bosonohy  žadatelům,
tj, majitelům RD Pražská 76/52 – Ing. Němeček Pavel a Němečková Regina, dle zákresu polohopisného
zaměření, který je přílohou tohoto usnesení

a ukládá
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tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.

 

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

Usnesení č. 10/35 bylo schváleno.

B.8. Informace z radnice

Na základě usnesení ZMČ předkládají starosta a místostarosta zásadní informace z dění MČ za uplynulý měsíc.

K důležitým bodům činnosti vzešla následující diskuse:

Diskuze:
Mgr. Juráček dotaz na řešení odvodňovacího kanálu v dolní části Bosonožského nám.
starosta Sojka technické řešení prozatím není
Mgr. Juráček vyčíslení nákladů na úpravu plochy před kaplí v rámci úpravy Bosonožského

nám.
starosta Sojka náklady 7 301 tis.Kč vč. DPH
místostarosta Dočekal formát dlažby na Bos.nám. je třeba zachovat i přes vyšší finanční náklady
Ing. Mitrenga upozornil na špatný stav objízdné trasy Křivánky kvůli dešti, apeluje na její

údržbu
Mgr. Juráček dotaz na plán výsadby zeleně na nově vzniklých plochách po kanalizaci
místostarosta Dočekal většina ploch zeleně bude po dokončení stavby kanalizace předána do správy

MČ, plán výsadby bude zpracován
Mgr. Juráček stav investiční akce schodiště a zídka u budovy ÚMČ
starosta Sojka ve fázi hledání dodavatele
Ing. Mitrenga jaký je výsledek schůzky s radním Kratochvílem ohledně napojení dopravních

ploch
místostarosta Dočekal v zájmu MČ je ochránit občany, aby nebyli dotčeni novou výstavbou a nepovolit

napojení přes stávající ulice Bos. nám. Skalní
z řad občanů p. Jirkovský oprava komunikace Mlaty
starosta Sojka dodavatel kanalizace přislíbil opravu komunikace Mlaty, poničené stavbou

B.9. Různé

V bodu různé vystoupili diskutující s tématy:

p.Výplach - zdržení investiční akce schodiště Vrchní

z řad občanů p. Kameník -  dopravní napojení developerských projektů za cihelnou a Slunečná

Mgr. Juráček - projekt cyklostezky městskou částí

z řad občanů p. Jirkovský - změnové listy kanalizace a způsob financování stavby-přípojek nemovitostí 

Ověřovatelé: Martin Rozmarin   ............................................................
 

Jiří Výplach   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
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Datum vyhotovení: 26. 5. 2022


