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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 38 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 12. 9. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 hodin do 19:25 hodin
Přítomno: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Mgr. Petr

Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Martin Rozmarin, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Ing. Leoš Jelínek, Ing. Alois Mitrenga.
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.. Organizační náležitosti

Z řad členů zastupitelstva 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: 9 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/38 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu.

Dále sám navrhl doplnění programu o bod "Stanovisko ZMČ k investiční akci "venkovní učebna ZŠ", který bude
zařazen jako bod č. 3 s posunutím číselné řady následujících bodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  doplněním  bodu  č.  B.3  "Stanovisko  ZMČ
k investiční akci "venkovní učebna ZŠ".

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

Usnesení č. 2/38 bylo schváleno.

Dále předsedající navrhl doplnění programu o bod "Rozpočtové opatření č. 16/2022 v rozpočtu Městské části
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Brno-Bosonohy na rok 2022 do bodu č. B.7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s doplněním bodu č. B.7 o rozpočtové opatření
č. 16/2022 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022.

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

Usnesení č. 3/38 bylo schváleno.

Dalším bodem k doplnění do programu zasedání zastupitelstva je "Žádost o finanční výpomoc", která bude
doplněna jako bod č. B.8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu "Žádost o finanční výpomoc" jako
bod č. 8.

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

Usnesení č. 4/38 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu z 37. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy.

B. Navržený program

Navržený program včetně doplněných bodů

B.1 Stanovisko k projektu participativního rozpočtu: „Activity Park BRNOcity“

B.2 Stanovisko k projektu participativního rozpočtu:  „Rodinný areál u myslivecké chaty"

B.3 Stanovisko ZMČ k investiční akci „venkovní učebna ZŠ“: 

B.4 Veřejná zakázka – "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostoru před kaplí“ – výběr dodavatele

B.5 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2024-2028

B.6 Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2023

B.7 Rozpočtová opatření č. 13/2022, 14/2022, 15/2022 a 16/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022.

B.8 Žádost o finanční výpomoc  

B.9 Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.

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

Usnesení č. 5/38 bylo schváleno.
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B.1. Stanovisko k projektu participativního rozpočtu: „Activity Park BRNOcity“

Organizátor akce „Dáme na vás“, kterým je Odbor participace Magistrátu města Brna zaslal k posouzení
proveditelnosti  projekt  situovaný  v  k.ú.  Bosonohy,  který  uspěl  v  prvním  jarním  kole  hlasování  ankety.
Podzimní hlasovací finále se bude konat v listopadu 2022. Do hlasování budou zařazeny projekty, které budou
dotčenými  orgány vyhodnoceny jako  proveditelné.  Projekt  je  situován na  p.č.  1745/23 (lokalita  Skalní  –
K Berce).

Projekt na: https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1873

Diskuze:
Iniciátorka participačního projektu představila podrobněji navržený záměr. Jiří Výplach, Mgr. Petr Juráček,
Martin Rozmarin, Ing. arch. Arnošt Čoupek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí - popis projektu „Activity Park BRNOcity“
na území MČ Brno-Bosonohy,

-  že finanční  prostředky na realizaci  a  správu projektu po dobu tří  let  budou hrazeny z  prostředků
PaRo města Brna,

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2022;

souhlasí

- s realizací předloženého projektu „Activity Park BRNOcity“,

- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti;

ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko koordinátorovi akce.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M.) / Proti: 0 /
Zdrželo se: 1 (Výplach J.)

Usnesení č. 6/38 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko k projektu participativního rozpočtu: „Rodinný areál u myslivecké chaty

Organizátor akce „Dáme na vás“, kterým je Odbor participace Magistrátu města Brna zaslal k posouzení
proveditelnosti  projekt  situovaný  v  k.ú.  Bosonohy,  který  uspěl  v  prvním  jarním  kole  hlasování  ankety.
Podzimní hlasovací finále se bude konat v listopadu 2022. Do hlasování budou zařazeny projekty, které budou
dotčenými orgány vyhodnoceny jako proveditelné. Projekt je situován na p.č. 2578/1 (lesní hřiště). Do dané
lokality je již situován projekt „Sportovně relaxační lesní zóny“

Projekt na:  https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1780

Diskuze:
V průběhu diskuze byl iniciátorkou vznesen návrh na stažení bodu jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje stažení bodu č. B.2 z jednání zastupitelstva.

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

Usnesení č. 7/38 bylo schváleno.
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B.3. Stanovisko ZMČ k investiční akci „venkovní učebna ZŠ“:

Pan ředitel ZŠ a MŠ se obrací na zřizovatele (na MČ) se žádostí o stanovisko k připravované investiční akci –
zřízení venkovní učebny při budově základní školy. Hrubý odhad investice je 1 050 000,- Kč + 20% rezerva
na vlastní realizaci a 135 000 Kč za projekční a inženýrskou činnost.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Mgr. Petr Juráček

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí hrubý odhad nákladů na realizaci venkovní
učebny při budově ZŠ ve výši cca 1 400 000,- Kč s DPH,

pověřuje  ředitele Základní školy a Mateřské školy Brno, IČ: 48513997, tj. zřízené příspěvkové organizace
jednáním s ing. arch. Barborou Jenčkovou ve věci zpracování projektové dokumentace pro pozemní a
krajinářskou stavbu ZŠ Bosonohy – venkovní učebna,

souhlasí  s financováním této akce z investičního fondu příspěvkové organizace,

ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Brno.

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

Usnesení č. 8/38 bylo schváleno.

B.4. Veřejná zakázka – "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostoru před kaplí“ – výběr
dodavatele

ZMČ na svém 37. zasedání dne 14.07. 2022 schválilo zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce prostoru před kaplí na Bosonožském náměstí“, včetně seznamu k přímému
oslovení určených dodavatelů. ZMČ si vyhradilo rozhodnutí o výběru dodavatele. Výzva byla také zveřejněna
na úřední desce. Na základě takto zveřejněné výzvy se přihlásil další zájemce – REKONSTRUKCE 21 BRNO.
Tento však cenovou nabídku nepodal. Z přímo oslovených dodavatelů podaly nabídku tři uchazeči.

Nabídky vyhodnotila komise pro otvírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a stanovila pořadí uchazečů,
viz zápis.

Naceněný soupis prací uchazeče s nejnižší cenou po věcné a obsahové stránce prověřil odpovědný projektant.

Diskuze:
Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček, Martin Černý V průběhu diskuze byl předložen zastupitelem Ing. Pavlem
Kilianem protinávrh na zrušení této veřejné zakázky. O návrhu bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy ruší v souladu s Výzvou a zadávacími podmínkami veřejnou
zakázku - "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostoru před kaplí“

 

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

Usnesení č. 9/38 bylo schváleno.
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B.5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2024-2028

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, a dle
čl. 76, odst 3) Statutu města Brna schválí zastupitelstvo městské části střednědobý výhled rozpočtu městské
části každoročně do 30.9.

Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy je předložen výhled příjmové části rozpočtu – místních poplatků,
příjmů  z  pronájmu  a  příjmů  z  vlastní  činnosti.  Při  stanovení  údajů  výchozího  roku  2023  je  přihlíženo
ke  skutečnosti  roku  2021  a  očekávané  skutečnosti  roku  2022.  Následující  roky  střednědobého  výhledu
rozpočtu jsou navrženy s menšími odchylkami v téměř stejné výši, protože pokud nedojde ke změně právních
předpisů  ohledně  výše  místních  poplatků  nebo  Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  nezvýší
sazby místních poplatků stanovené vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích, tak se výše
těchto příjmů výrazně nezmění. U příjmů z nájemného záleží vývoj na podmínkách nájemních smluv s ohledem
na inflační doložku, na ukončené a nově uzavřené nájemní smlouvy.

Vývoj kapitálových výdajů hrazených z vlastních prostředků je odvislý od koncepce samosprávy městské části a
plánovaných investičních akcí.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce ÚMČ a současně na webových
stránkách www.bosonohy.cz od 23.8.2022 do doby jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na období 2024-2028, který je přílohou tohoto bodu jednání

a  ukládá  UR1 ÚMČ zveřejnit  střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na období 2024-2028
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

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

Usnesení č. 10/38 bylo schváleno.

B.6. Harmonogram přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2023

Na základě Zásad přípravy rozpočtu je předložen ke schválení harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2023.

V harmonogramu je počítáno, že Finanční výbor projedná návrh rozpočtu jedenkrát, s ohledem na termín
schválení nového složení Finančního výboru po volbách do zastupitelstev obcí..

V případě, že samospráva bude chtít jiný postup při schvalování, je třeba předložený návrh upravit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  harmonogram přípravy rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2023, který je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá UR1 ÚMČ řídit se harmonogramem při přípravě rozpočtu.

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

Usnesení č. 11/38 bylo schváleno.
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B.7. Rozpočtová opatření č. 13/2022, 14/2022, 15/2022 a 16/2022 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na
rok 2022

Rozpočtové opatření č. 13/2022 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  finančních  prostředků  na  pořízení  drobného  dlouhodobého  hmotného  majetku  pro
účely místní správy – pořízení výpočetní techniky pro referenty stavebního úřadu z důvodu nefunkčnosti té
stávající.

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

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček, Martin Rozmarin, Miloslav Dočekal

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu + 50 000 Kč na straně výdajů v § 6171-činnost místní správy a
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., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12/38 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 14/2022 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  výdajů  do  rozpočtu  –  jednorázová  úhrada  za  zřízení  služebnosti
u zrekonstruovaného mostu Hoštická u sportovního areálu na základě smlouvy s Povodím Moravy včetně
poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Protože se smlouva o zřízení služebnosti uzavírá po předání majetku
do užívání, bude podlimitní věcné břemeno evidováno v majetku samostatně.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu + 22 000 Kč na straně výdajů v § 2333-úpravy drobných
vodních toků a 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., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13/38 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č. 15/2022 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 kapitálových výdajů na úpravu Bosonožského nám.-  prostor před kaplí.  Z účelových
prostředků na opravy a výstavbu účelových komunikací(UZ 73)  je rozpočtováno  5 089 000 Kč, cena díla dle
vysoutěžené  nabídky  činí  6  460  000  Kč,  předpoklad  víceprací,  TDI  apod.  ve  výši  10%  z  ceny  díla  –
646 000 Kč. Rozdíl je třeba financovat z vlastních zdrojů městské části, které jsou tímto zařazeny do rozpočtu.

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

Diskuze:
Vzhledem ke zrušení veřejné zakázky "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostoru před kaplí“ bylo
rozpočtové opatření 15/2022 staženo z programu jednání zastupitelstva a došlo k přečíslování následujících
rozpočtových opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  stažení RO č.  15/2022 (profinancování veřejné
zakázky "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostoru před kaplí“) v rozpočtu městské části Brno-
Bosonohy z programu jednání zastupitelstva.

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

Usnesení č. 14/38 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 15/2022 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 kompletní opravu studny na ul. Vratné včetně nových skruží.

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

Diskuze:
Martin Rozmarin, Ing. Pavel Kilian.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu + 35 000 Kč na straně výdajů v § 2310-pitná voda a 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., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15/38 bylo schváleno.

V rámci diskuze bylo předsedajícím předloženo další rozpočtové opatření.

Rozpočtové opatření č. 16/2022 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.
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Jedná se o přesun kapitálových výdajů rozpočtovaných na kanalizační přípojku pro vodojem Přímá na výdaje
na vybudování plynové přípojky k témuž objektu.

Tímto rozpočtovým opatřením se objem výdajů rozpočtu nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu -50 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 2321-odvádění a
čištění odpadních vod a nakládání s kaly a v objemu + 50 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3633-
výstavba a údržba místních inženýrských sítí.

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., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Rozmarin M., Sojka M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16/38 bylo schváleno.

B.8. Žádost o finanční výpomoc

Občan p. R. se obrátil na městskou část se svojí žádostí o finanční výpomoc v tíživé osobní i ekonomické
situaci. Žádost tvoří přílohu tohoto materiálu.

Není navrženo žádné usnesení, předkladatel nechává rozhodnutí zcela na  úvaze zastupitelstvu městské části.

Možnosti poskytnutí finanční pomoci z úrovně městské části jsou tyto:

Návratná a nenávratná finanční výpomoc

Návratná výpomoc formou bezúročné půjčky, což ovšem dle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000
Sb.,  musí být v režimu dotace, tzn. podat žádost,  schválit,  veřejnoprávní smlouva, vyúčtování,  zveřejnění
v případě částky vyšší jak 50 000 Kč.

Nenávratná výpomoc stejný režim. Dle zákona o rozpočtových pravidlech je vhodné na tento účel vyhlásit a
zveřejnit dotační program a jeho podmínky.

Zápůjčka

V případě úročení půjčky by se jednalo o zápůjčku dle občanského zákoníku. U zápůjčky nemusí být vyúčtování
a administrativa jako je požadováno u návratné finanční výpomoci.

Je třeba stanovit výši úroků a délku zápůjčky.

Finanční dar

Jako nejvýhodnější pro obě strany procesně se jeví finanční dar neúčelový, který není třeba nijak vyúčtovat.
Eviduje se pouze jako výdaj rozpočtu. Peněžní dar je pro občana bezúplatný příjem, do 15 000 Kč osvobozen
od daně z příjmů.

V rozpočtu je na výdajové straně na poskytnutí finančních darů částka 20 000 Kč. V případě schválení jakékoliv
jiné pomoci nebo finančního daru nad tuto hranici je třeba udělat rozpočtové opatření.

Diskuze:
Martin Rozmarin, Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek Z diskuze vzešel návrh usnesení na poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 20 000 Kč
panu J. R. na základě jeho žádosti ze dne 7.9.2022 č. j. MČBBOS 1923/22.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Kalná D., Kilian P., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 2
(Juráček P., Rozmarin M.)

Usnesení č. 17/38 bylo schváleno.

B.9. Různé

Zastupitel Martin Černý vznesl dotaz ohledně kvality provedení rekonstrukce mostku ke sportovnímu areálu
na ulici Hoštická.

Zastupitel Martin Rozmarin se dotazoval na zákaz vjezdu a výjezdu na Bosonožské nám.

Ing. Pavel Kilian - doplňující dotaz na dopravní značení blokového čištění.

Úsekovým referátem ÚR 1 byla podána informace o povinném rozpočtovém opatření č. 18/2022: Účelový
transfer ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí v objemu 84 000 Kč.

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

Martin Černý   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 14. 9. 2022


