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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 36 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 23. 6. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:05 do 19:55 hodin.
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš

Jelínek, Ing. Daniela Kalná od 17:10 hod, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga,
Martin Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná do 17:10 hod
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 zastupitelů byli jako ověřovatelé zápisu 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., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/36 bylo schváleno.

Předsedající informoval přítomné o změně bodu č. 4b - Rozpočtové opatření č. 9/2022.

Dále pak informoval přítomné, že bylo doplněno znění bodu č. 7 - Rozpočtové opatření 12/2022

Předsedající  doplnil  jako  bod  č.  8  materiál  předložený  zastupitelem Martinem Černým "Souhlas  ZMČ
se záměrem výsadby stromů".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  doplnění materiálu "Souhlas ZMČ se záměrem
výsadby stromů" jako bodu č. 8

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2/36 bylo schváleno.

Jako další doplnění programu předsedající předložil materiál "Veřejná zakázka – „Rekonstrukce prostoru
radnice“ 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  doplnit  materiál  Veřejná  zakázka  –
„Rekonstrukce  prostoru  radnice“  jako  bod  č.  9.

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

Usnesení č. 3/36 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 35. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy

B. Navržený program

Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 100/44 za rok 20211.
Účetní závěrka MČ Brno-Bosonohy za rok 20212.
Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 20213.
Rozpočtové opatření č. 8,9,10, a 11/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 20224.
Veřejná zakázka na stavební práce – prostor před kaplí.5.
Změny sazeb místních poplatků6.
Informace k projektové studii cyklostezky Bosonohy-Žebětín-Kohoutovice (rozpočtové opatření)7.
Souhlas ZMČ se záměrem výsadby stromů8.
Veřejná zakázka – „Rekonstrukce prostoru radnice“ 9.
Informace z radnice10.
Různé11.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje Navržený program včetně jeho úprav.

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

Usnesení č. 4/36 bylo schváleno.

B.1. Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 100/44 za rok 2021

ZMČ je předložena ke schválení účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce, je zastupitelstvu
vyhrazeno též schvalování účetní závěrky obcí zřízené příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni. (§
99, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

V účetní závěrce nebyly shledány závady, které by bránily jejímu schválení zřizovatelem.

Diskuze:
Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga
V průběhu diskuze v 17:10 hod se na jednání dostavila zastupitelka Ing. Daniela Kalná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 100/44 za rok 2021.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/36 bylo schváleno.

B.2. Účetní závěrka Městské části Brno-Bosonohy za rok 2021

ZMČ  je  předložena  ke  schválení  účetní  závěrka  Městské  části  Brno-Bosonohy  za  rok  2021  v  souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb. dle protokolu.

V účetní závěrce nebyly shledány závady, které by bránily jejímu schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  účetní  závěrku  Městské  části-Brno-Bosonohy  
za rok 2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/36 bylo schváleno.

B.3. Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2021

V souladu s ustanovením § 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, v platném znění je předložen Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy závěrečný
účet městské části za rok 2021. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v  plném  členění  podle  rozpočtové  skladby,  údaje  o  tvorbě  a  použití  sociálního  fondu,  hospodaření
vedlejší  hospodářské  činnosti  (bytové  hospodářství),  finanční  vypořádání  zřízené  příspěvkové  organizace.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu statutárního města
Brna.  Územní  samosprávný  celek  je  povinen  nechat  si  přezkoumat  své  hospodaření  za  uplynulý  rok.
Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky
a nakládání s majetkem.

Při přezkoumání nebyly zjištěny skutečnosti, jež by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání.

Na základě závěru zprávy o přezkoumání hospodaření městské části nebyla zjištěna žádná významná rizika a
chyby a nedostatky

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenga, Ing. Leoš Jelínek
Diskutující požádali o rozklad položky 6112 do příštího zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  celoročním  hospodařením  a  finančním
vypořádáním  Městské  části  Brno-Bosonohy  za  rok  2021  a  to  bez  výhrad.

ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

se stavem celkových příjmů                                               25 738 789,39 Kč

se stavem celkových výdajů                                               23 794 472,68 Kč

se stavem zdrojů finančního vypořádání                                788 060,00 Kč

se stavem potřeb finančního vypořádání                                    1 500,18 Kč
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s účetním stavem účelového fondu-Sociální fond                     79 621,55 Kč

S výsledkem hospodaření rozpočtové činnosti-ziskem        3 277 279,70 Kč

s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti-ziskem           168 582,55 Kč

Bere na vědomí výsledky následné veřejnosprávní kontroly u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy v roce 2021 bez přijetí dalších opatření.

Ukládá ÚR1 zveřejnit schválený závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2021 v souladu s ustanovením
zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/36 bylo schváleno.
Zodpovídá:  | Termín splnění: 29. 7. 2022

B.4. Rozpočtová opatření č. 8/2022, 9/2022, 10/2022 a 11/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok
2022

4.a.  Rozpočtové opatření č. 8/2022 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.

Jedná se o narovnání skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce, kterou si MČ platí sama do svého
rozpočtu.  V  příjmech  je  plánována  DPPO nižší,  ve  výdajích  je  třeba  rovněž  daň  snížit  a  rozdíl  zapojit
na potřebné výdaje v činnosti místní správy (opravy serveru a vadného rozvodu vody).

Dle pokynu ORF je daň rozpočtována v korunách, nikoliv v tisících korun, jak je to u ostatních výdajů.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenga

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu  + 1 117 Kč na straně příjmů v položce 1122-daň z příjmů
právnických osob za obce a snížení v objemu - 21 563 Kč  na straně výdajů v § 6399-ostatní finanční
operace a zvýšení výdajů v objemu + 22 680 Kč v § 6171-činnost místní správy.

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: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/36 bylo schváleno.

 4.b. Rozpočtové opatření č. 9/2022 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.
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Jedná se o příjmy ve výši 788 000 Kč z finančního vypořádání se statutárním městem Brnem za rok 2021, a to
20% podíl z prodeje majetku města. Prostředky z prodeje majetku jsou dle Statutu města Brna určeny ke krytí
nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

Tedy 550 000 Kč je použito na navýšení financování položky rekonstrukce chodníku u budovy ÚMČ, tj. celkem
v položce 700 000 Kč a zbývajících 238 000 Kč je zařazena na rezervu, protože není prozatím znám účel jejich
využití.

Dále pro potřeby finančního vypořádání 2 000 Kč – vratka účelové dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2021 a
na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v roce 2021.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu a objem financování.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Miloslav Dočekal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   + 788 000 Kč na straně příjmů v § 6330-převody vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně, v objemu + 550 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 6171-
činnost místní správy a v objemu + 238 000 Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené
a dále v objemu  + 2 000 Kč na straně výdajů v § 6330-převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně a zvýšení financování v objemu + 2 000 Kč v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech.

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

Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Čoupek A., Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 6 (Černý M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P.,
Mitrenga A., Rozmarin M.) / Zdrželo se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

4.c. Rozpočtové opatření č. 10/2022 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.

Jedná se o navýšení výdajů na opravy v budově ÚMČ – neplánovaná oprava vodovodního potrubí, oprava
plynového kotle a oběhového čerpadla.

V rozpočtu byly rozpočtovány běžné výdaje na opravy, tyto uvedené opravy nespadají do oprav běžných a
vyžadují vyšší finanční prostředky.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

Diskuze:
Martin Černý

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   + 70 000 Kč na straně výdajů v § 6171-činnost místní správy a
zvýšení  financování  v  objemu  +  70  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 2022 a
zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9/36 bylo schváleno.

4.d. Rozpočtové opatření č. 11/2022 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.

Jedná se o poskytnutí účelového daru na kulturní akci Sudoval, čímž se zvýší příjmová i výdajová část rozpočtu.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Diskuze:
In. Alois Mitrenga

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 v rozpočtu městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   + 60 000 Kč na straně příjmů v § 3399-ostatní záležitosti
kultury,  církví  a sdělovacích prostředků a v objemu + 60 000 Kč na straně výdajů v § 3399-ostatní
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.

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: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/36 bylo schváleno.

B.5. Veřejná zakázka – „Rekonstrukce prostoru před kaplí na Bosonožském náměstí“

Vzhledem  k  prodlevám  při  přípravě  veřejné  zakázky  –  vydláždění  prostoru  před  kaplí,  jako  1.  etapa
rekonstrukce Bosonožského náměstí, jejíž financování je předpokládáno rozpočtem na rok 2022 je předloženo
výše uvedené usnesení.

V souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek (účinnou od 10.9. 2020 / 18.ZMČ) může Zastupitelstvo
MČ může svým rozhodnutím svou vyhrazenou pravomoc zcela nebo z části u zakázek malého rozsahu svěřit
starostovi MČ.

Výpis ze směrnice

Čl.  III  c  Veřejné  zakázky  na  stavební  práce  v  předpokládaném  rozsahu  hodnoty  plnění
od 200 001,00 Kč do 6 000 000,00 Kč (vše bez DPH):

1) Zastupitelstvo MČ si do své pravomoci vyhrazuje určení druhu zadávacího řízení, schválení zadávacích
podmínek s hodnotícími kritérii  a případné odsouhlasení předem vybraných dodavatelů k podání nabídek
na plnění zakázky. Dále zastupitelstvo MČ jmenuje minimálně tříčlennou hodnotící komisi. Hodnotící komise,
která současně plní úkoly komise pro otvírání obálek, tyto nabídky vyhodnotí a předloží zastupitelstvu MČ
k rozhodnutí. Zastupitelstvo MČ rozhodne o výběru dodavatele. Pokud na výzvu bude reagovat pouze jeden
zájemce, není nutné proces poptávky opakovat.

2) Zastupitelstvo si vyhrazuje v případech vhodnosti, účelnosti a efektivnosti (např. cílené jednorázové nákupy,
právní,  projekční,  analytické,  inženýrské,  autorizované  a  další  znalecké  služby  a  poradenství)  svým
rozhodnutím vyzvat k plnění veřejné zakázky (přijetím objednávky, uzavřením smlouvy) předem určeného
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dodavatele za cenu nabídkovou.

3) Dále si zastupitelstvo MČ vyhrazuje pravomoc na rozhodnutí o vyloučení účastníka, zrušení zadávacího
řízení a rozhodování o námitkách (§43 zákona)

4) Zastupitelstvo MČ může svým rozhodnutím svou vyhrazenou pravomoc zcela nebo z části svěřit
starostovi MČ.

5)  MČ se může formou rozhodnutím zastupitelstva MČ, při  provádění  úkonů souvisejících se zadávacím
řízením nechat smluvně zastoupit jinou osobou, která má příslušné oprávnění a předpoklady k výkonu
zadavatelských  činností,  tj.  podnikající  právnickou  nebo  fyzickou  osobu  poskytující  odborné  služby  a
poradenství  v oblasti  veřejných zakázek,  Tím není dotčena odpovědnost MČ jako zadavatele za dodržení
pravidel  stanovených  zákonem.  Smluvní  zástupce  nesmí  provést  výběr  dodavatele,  vyloučit  účastníka
zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách (§43 zákona).

Diskuze:
Martin Černý, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Daniela Kalná, Ing. arch. Arnošt
Čoupek, Miloslav Dočekal.
V průběhu diskuze zastupitel Ing. Alois Mitrengra přednesl protinávrh:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje postup pro zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce
prostoru před kaplí na Bosonožském náměstí“ dle článku III c odstavec 1 Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek MČ Brno-Bosonohy. 

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 1 (Kilian P.) / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11/36 bylo schváleno.

B.6. Změny sazeb místních poplatků

Odbor rozpočtu a financování MMB zaslal k projednání změny OZV SMB o místních poplatcích. Kontaktní
osobou pro grafickou úpravu přílohy č. 3 byl určen tajemník úřadu. Dále je navržena úprava – zvýšení sazby
za „potenciálně“ možné vyhrazené parkovací místo pro osobní automobily (ZMČ vyslovilo paušální nesouhlas
s jejich vyhrazováním, ale může ve své pravomoci udělit výjimku). Sazba za vyhrazené parkování nákladních
automobilů a autobusů se nezavádí – nemůže být tedy do stanovení sazby vůbec povolováno.

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenga, Ing. arch Arnošt Čoupek, Martin Černý, Miloslav Dočekal

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy 1) bere na vědomí nahrazení textové přílohy číslo 3, která
vymezuje veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích, novou grafickou mapovou
přílohou.

2)  požaduje  změnu  sazby  poplatku  za  vyhrazení  trvalého  parkovacího  místa  za  osobní  automobil
z  5  000 Kč/rok na 20 000 Kč/rok a  poplatek za vyhrazení  trvalého parkovacího místa  pro nákladní
automobil a autobus se nezavádí, vše v příloze č. 4 vyhlášky.

3) nepožaduje zavedení poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
na území městské části.

Ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko Odboru rozpočtu a financování MMB do 8. 7. 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
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M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12/36 bylo schváleno.

B.7. Rozpočtové opatření č. 12/2022 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.

Jedná se o zařazení  nových investičních výdajů na studii  a  geometrické zaměření  cyklostezky Bosonohy-
Žebětín-Kohoutovice,  pro  část  spadající  na  katastrální  území  Bosonohy.  Tato  investiční  akce  nebyla
rozpočtována, proto je její krytí hrazeno z přebytku minulých let.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. Daniela Kalná

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   + 240 000 Kč na straně výdajů v § 2219 - ostatní záležitosti
pozemních komunikací a zvýšení financování v objemu + 240 000 Kč v položce 8115 -  změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Ukládá ÚR1 zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 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., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M.,
Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13/36 bylo schváleno.

B.8. Souhlas ZMČ se záměrem výsadby stromů

Nadace Partnerství  poskytuje finanční prostředky až do výše 400 tis Kč na výsadbu stromů.  Človíček ( One
Little ) z.s. o uvedený dotační titul podává žádost.

Žádost musí být podána do 30.6.2022.

V případě úspěšné dotace je v záměru vysadit další stromy v části podél cesty ze směru od poldru směrem
do kopce k asfaltové cestě a navázat tak již na stávající výsadbu.

Z prostředků dotace lze pořídit i dřevěné prvky a ochranné prvky stromů.

K žádosti je nutné stanovisko MČ Bosonohy.

Diskuze:
Ing. Leoš Jelínek, Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí se záměrem, aby v případě úspěšné dotační žádosti
Človíček (One Little) z.s., IČ: 27034623 z grantové výzvy Nadace Partnerství IČ:45773521 byla provedena
výsadba stromů a instalace drobné doplňkové infrastruktury (lavičky atd.) v části pod poldrem a podél
cesty, tj na pozemcích p.č. 3779 a 3778 oba v k.ú. Bosonohy, které jsou v majetku statutárního města Brna
a jsou svěřeny do správy městské části Brno-Bosonohy.

Ukládá
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tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto stanovisko žadateli o finanční grant, tj. Človíček (One Little) z.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14/36 bylo schváleno.

B.9. Veřejná zakázka – „Rekonstrukce prostoru radnice“

Průzkumem trhu – poptávkou především stavebních firem podílejících se na dostavbě kanalizace bylo zjištěno,
že v požadovaném realizačním termínu (do 15.09.) na poptávku reagovala stavební firma ZEMAKO. Ta rovněž
vypracovala položkový rozpočet a nacenění soupisu prací. Kvalifikace a reference této stavební firmy jsou
na www.zemako.cz

Nabídka byla zaslána dne 22.06. 2022 viz přiložený email s nabídkou.

Diskuze:
Miloslav Dočekal, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Leoš Jelínek.
Předkladatel navrhl stažení bodu z programu jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  stažení  bodu "Rekonstrukce prostoru radnice"
z programu jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15/36 bylo schváleno.

B.10. 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

28.5. Vítání občánků. 

30.5. Kontrola prací na kanalizaci ulic Skalní a Křivánky za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího. Určení
přechodových míst a vjezdu na pole.

31.5. Kontrolní den – zápis.

3.6. Schůzka se zástupci stavby, dozoru za investora, Brněnských komunikací a stavebního úřadu ohledně
postupu předčasného užívání komunikace.

4.6. Dětský den.

7.6. KAM jednání ohledně výstavby v oblasti Sedla. Nesouhlas výstavby MČ – Bosonohy a přepracovat projekt
i KAM nesouhlasí.

14.6. Kontrolní den kanalizace.
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Diskuze:
Ing. Leoš Jelínek, Miloslv Dočekal, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Martin Rozmarin.

B.11. Různé

V průběhu diskuze o schválení rozpočtového opatření č. 12/2022 byl vznesen návrh na vyjádření dotčených
organizací k realizaci cyklostezky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy požaduje od firmy QUBA s.r.o dodání souhlasných stanovisek
od LČR a Lesů města Brna s plánovaným umístěním trasy cyklostezky

Výsledek hlasování:
Pro: 10 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka
M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16/36 bylo schváleno.

Z řad občanů byl  vznesen dotaz ohledně vlastnictví  rozpadající  se zídky na ulici  Bosonožské nám. vedle
Úřadu městské části Brno-Bosonohy.

Majitel sousední nemovitosti vznesl připomínku k nevhodnosti umístění digitální úřední desky na boční straně
budovy Úřadu městské části.

Dalším dotazem z řad obyvatel byla připomínka k organizaci potažmo souběhu více akcí pro děti ve stejný den.

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

Ing. Leoš Jelínek   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 29. 6. 2022


