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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 37 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 14. 7. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc,, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš
Jelínek, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Martin
Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Mgr. Petr Juráček,
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Martin Černý

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

A.1. Organizační náležitosti

Z řad členů zastupitelů byli jako ověřovatelé zápisu navrženi zastupitelé: Jiří Výplach a Martin Černý.

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

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. 1/37 bylo schváleno.

Předsedající vyzval k doplnění programu. Nebyl vznesen požadavek na doplnění.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 36. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy

B.. Navržený program

    Navržený program

Veřejná zakázka „Rekonstrukce prostoru u radnice“1.
Veřejní zakázka „Bosonožské náměstí – úprava prostranství před kaplí“2.
Rozpočtové opatření 133.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program beze změn.
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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. 2/37 bylo schváleno.

B.1. Veřejná zakázka – „Rekonstrukce prostoru u radnice“

Průzkumem trhu – poptávkou především stavebních firem podílejících se na dostavbě kanalizace bylo zjištěno,
že  v  požadovaném  termínu  (podzim  2022)  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

Výpis ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek 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):

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
dodavatele za cenu nabídkovou.

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

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí aby v souladu s Pravidly a postupy při zadávání
veřejných zakázek čl. III písmeno c) odst  2 a 4 byl k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce  „Rekonstrukce  prostoru  u  radnice“  vyzván dodavatel  společnost  ZEMAKO,  s.r.o.  IČ  25504011
za nabídkovou cenu a v rozsahu soupisu prací, který je přílohou tohoto bodu jednání. Záruka na dílo tři
roky, maximální cena plnění 720 000,- Kč (včetně DPH), realizace dle možností dodavatele (nejpozději
podzim  2022).  Dále  ZMČ pověřuje  starostu  MČ uzavřením smlouvy  o  dílo,  která  je  přílohou,  a  to
po schválení a provedení rozpočtového opatření zajišťující finanční krytí těchto stavebních prací.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 (Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 5 (Černý M., Jelínek L., Kilian P.,
Mitrenga A., Rozmarin M.) / Zdrželo se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

B.2. Veřejná zakázka – „Bosonožské náměstí – úprava prostoru před kaplí“

ZMČ na 36. zasedání rozhodlo o zadání veřejné zakázky na úpravu prostoru před kaplí podle Čl. III c) odstavce
1 směrnice o zadávání veřejných zakázek:

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.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. Leoš Jelínek, Ing. Daniela Kalná, Miloslav Dočekal, Ing. arch. Arnošt
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Čoupek, Ing. Pavel Kilian.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek
čl. III písmeno c) odst. 1:

- výzvu k podání nabídek k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce prostoru před kaplí na Bosonožském
náměstí“, která je přílohou tohoto bodu jednání;

-  návrh  smlouvy  o  dílo  na  stavební  akci  „Bosonožské  náměstí  –  úprava  prostoru  před  kaplí“
v předpokládané hodnotě díla do 6 000 000,-Kč bez DPH, která je přílohou tohoto bodu jednání;

Souhlasí se zveřejnění záměru na úřední desce a s přímým oslovením čtyř dodavatelů stavebních prací, a
to:

ZEMAKO, s.r.o.; IČ 25504011

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.; IČ: 25342100

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.; IČ: 41601645

OHLA ŽS, a.s. IČ: 46342796

Stanoví pětičlennou komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek ve složení.

člen:: Ing. Miloš Vrážel

člen: Ing. arch Arnošt Čoupek

člen: Zdeněk Pavlata

člen: Ing. Leoš Jelínek

člen: Martin Černý

náhradník: Martin Rozmarin

ZMČ si vyhrazuje rozhodnutí o výběru dodavatele.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Kalná D., Mitrenga A., Rozmarin M., Sojka M., Výplach J.) / Proti:
1 (Kilian P.) / Zdrželo se: 1 (Černý M.)

Usnesení č. 3/37 bylo schváleno.

B.3. Rozpočtové opatření 13/2022

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 finančních prostředků na investiční akci – rekonstrukce chodníku u budovy ÚMČ dle
schválené  varianty.  Prostředky  budou  přesunuty  z  rezervy,  kde  jsou  prozatím  rozpočtovány  příjmy
z  prodeje  majetku  města  Brna  určené  ke  krytí  nákladů  spojených  s  pořizováním,  údržbou  a  rozvojem
nemovitého majetku.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů rozpočtu nemění.

Diskuze:
Z důvodu nepřijetí záměru v bodě č. 1. byl bod stažen z jednání zastupitelstva.
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B.4. Různé

Povinná rozpočtová opatření schválená starostou na základě delegace pravomoci

Č. 6/2022 – finanční vypořádání-  ponechané prostředky

na opravy účelových komunikací – 4 066 000 Kč

na údržbu silniční zeleně – 106 000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.  7/2022  –  investiční  transfer  Odboru  životního  prostředí  Magistrátu  města  Brna  na  rekonstrukci
kontejnerového stání Ostopovická – 74 000 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. 9/2022 – finanční vypořádání – příjmy z prodeje majetku města

prozatím zařazeno do rezervy – 788 000 Kč

vratka  účelových  transferů  na  volby  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  české  republiky  a  transferu
na sčítání lidu, domů a bytů 2021 – 2 000 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předsedající předložil zastupitelům zájemce o pronájem kiosku na ulici Pražská.

Diskuze:
Martin Černý, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Arch. Arnošt Čoupek, Jiří Výplach, Martin Rozmarin,
V diskuzi vystoupil zástupce Svornosti z.s. - s výhradami k pronájmu kiosku na ulici Pražská.

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

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


