Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo městské části
Zápis
z 22./VII. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, konaného dne 2.11.2016 v zasedacím sále ÚMČ
Brno - Bosonohy
Přítomni: při jednání bylo přítomno 9 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina):
Sojka Miroslav, Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka,
doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Ing. Korbička Jan, Černý Martin, RNDr. Jiaxis
Anastazios.
Nepřítomni: Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel
Omluveni:

Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel

Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:05 h. přivítal přítomné zastupitele, občany
Bosonoh, zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a hosty. Následně konstatoval, že je přítomných
nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Na začátku jednání bylo přítomno 9 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav,
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička
Richard Ph.D., MBA, Ing. Korbička Jan, Černý Martin, RNDr. Jiaxis Anastazios).
Navržený program jednání:
1) Technické náležitosti
2) Schválení dodatku ke smlouvě na zateplení školy – montáž ochranných prvků proti
znečištění nové fasády ptactvem
3) Dispozice s majetkem města – p. č. 2450/235
4) Dispozice s majetkem města – p. č. 3557/55 a p. č. 3557/53
5) Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky
zajišťování bytové náhrady
6) "Vztah městských částí a města Brna" – stanovisko MČ k návrhu komise Sněmu starostů
7) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

ad1)

Technické náležitosti

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Mgr. Alenu Pinkavovou.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 1/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Mgr. Alenu Pinkavovou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 1/VII/22 bylo schváleno.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku
Lančaričovou.
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Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 2/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a
Zdeňku Lančaričovou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 2/VII/22 bylo schváleno.
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ.
Připomínky zazněly od zastupitele RNDr. Jiaxise Anastaziose – přepis e-mailové připomínky:
1) „Před schválením programu jsem uvedl odůvodnění, proč budu hlasovat proti programu
schůze - nebylo uvedeno ani odůvodněno.“
2) „K bodu 2) není uvedeno, o jaké věcné připomínky členů zastupitelstva šlo – podotýkám, že
debata byla dlouhá a věcná. A hovořilo nás o tom více.“
3) „K bodu 3) byly vzneseny připomínky a nejsou v zápise.“
„Tímto žádám, aby bylo mé vyjádření zaneseno do dalšího zápisu.“
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 3/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí připomínku RNDr. Jiaxise
Anastaziose k minulému zápisu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 3/VII/22 bylo schváleno.
Předsedající vyzval zastupitele k návrhům na doplnění programu.
Starosta navrhuje doplnit program o OZV, která došla k vyjádření tento týden.
Diskuze:
P. Růžička: osobně psa nemám, ale je dobré, když občané vědí dopředu, že se podobné
záležitosti budou projednávat, aby dostali možnost k tomu něco říct.
P. starosta: standardně bychom tento bod dali na příští jednání ZMČ, ale zařadili jsme to nyní
kvůli rozpočtu.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 4/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy doplňuje program jednání 22/VII ZMČ o bod 7 – návrh
OZV o pravidlech pro pohyb psů.
Pro: 7
Proti: 1 (doc. Ing. Růžička Richard Ph.D.)
Zdržel se: 1 (RNDr. Jiaxis Anastazios)
Usnesení 4/VII/22 bylo schváleno.
Další návrh na doplnění programu zastupitelstva nebyl podán.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 5/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program jednání 22/VII ZMČ.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (doc. Ing. Růžička Richard Ph.D.)
Usnesení 5/VII/22 bylo schváleno.
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Schválený program jednání:
1) Technické náležitosti
2) Schválení dodatku ke smlouvě na zateplení školy – montáž ochranných prvků proti
znečištění nové fasády ptactvem
3) Dispozice s majetkem města – p. č. 2450/235
4) Dispozice s majetkem města – p. č. 3557/55 a p. č. 3557/53
5) Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky
zajišťování bytové náhrady
6) "Vztah městských částí a města Brna" – stanovisko MČ k návrhu komise Sněmu starostů
7) Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů
8) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
ad2) Schválení dodatku ke smlouvě na zateplení školy – montáž ochranných
prvků proti znečištění nové fasády ptactvem
V průběhu realizace zateplení školy a výměny kotlů dle dotace z města Brna bylo navrženo
ochranné opatření plánované osazení ochranných prvků proti znečištění nové fasády.
Vzhledem k finanční náročnosti bylo nutné tuto záležitost řešit ke konci realizace zakázky v
návaznosti na zbytkovou část účelové dotace.
Z diskuze:
P. starosta: pan ředitel školy navrhl, že by bylo vhodné opatřit fasádu základní školy
ochrannými prvky proti znečištění fasády, protože v minulosti holubi sedali na římsu. Prvotní
návrh byl, dát tam síťku, od toho se ale upustilo, kvůli lepšímu vzhledu byly ale nakonec
doporučeny hroty. Také chceme zamezit vytváření ptačích hnízd. Hradilo by se z peněz, které
jsou na tu akci stále vyčleněné v rozpočtu, které nám vyčlenilo školství, na celkovou fasádu a
rekonstrukci kotelny, nebude tedy čerpáno z našeho rozpočtu.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 6/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodatek smlouvy se společností G VEST
spol. s r.o. ve výši 144.481 Kč bez DPH u zateplení budovy školy pro realizaci montáže
ochranných prvků proti znečištění nové fasády realizované z dotace města.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 6/VII/22 bylo schváleno.
V objemu převedených prostředků nebylo počítáno se zateplením střechy. Při provádění prací
se odkryla střecha a půdní prostor a bylo zjištěno, že zde není provedena dostačující izolace.
K provedení těchto prací jsme požádali o navýšení dotace o finanční částku 380.000 Kč.
Z diskuze:
P. starosta: izolace na střeše není z minulosti dostatečně udělaná. Protože je na městě Brně
nevyčerpaná dotace na investice do školství, tedy přebytek peněz, dohodli jsme se, že
bychom zkusili požádat o navýšení dotace. Pro případ, že bychom peníze obdrželi, navrhuji
následující usnesení, abychom nemuseli svolávat mimořádné zastupitelstvo.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 7/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje další rozšíření na zateplení budovy ZŠ
Bosonožské nám., formou samostatné smlouvy nebo formou dodatku ke smlouvě
s firmou G VEST spol. s.r.o., na dodatečné zateplení stropu a střechy budovy, na
základě provedeného průzkumu při realizaci zateplení pláště budovy, za předpokladu
obdržení dotace z města Brna na základě dodatečné žádosti ve výši do 380.000 Kč
včetně DPH.
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 7/VII/22 bylo schváleno.
ad3) Dispozice s majetkem města – p. č. 2450/235
Předmětný pozemek je bývalá cesta, v současné době vedeno jako orná půda. Jde o důležitý
pozemek MČ v této oblasti ve vztahu pro další rozvojové aktivity (cyklostezka apod.), dále je
důležitý z pohledu budoucího účastníka řízení v rozvojových programech této oblasti.
Z diskuze:
P. Růžička: díval jsem se do katastru nemovitostí, že se jedná o cestu do Starého Lískovce.
Na obrázku je pouze údaj o číslu parcel.
P. starosta: je tam mapa.
P. Růžička: pro lepší orientaci by bylo vhodné psát tam názvy ulic.
P. tajemník: je to ta cesta, kde se jednu dobu uvažovalo o vybudování cyklostezky.
P. starosta: právě proto, že se jedná o tuto oblast, tak ji chceme dát pouze do nájmu a ne
k prodeji, protože v budoucnosti uvidíme, co by tam mohlo být.
P. Jiaxis: jedná se o ta místa, co jsou v generálu cyklostezek?
P. starosta: ne, to není.
P. tajemník: jednu dobu se o tom uvažovalo, ale musel by tam být buď nadjezd nebo podjezd.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 8/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2450/235
v k.ú Bosonohy a doporučuje řešit nájemní smlouvou s MČ Brno-Bosonohy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 8/VII/22 bylo schváleno.
ad4) Dispozice s majetkem města – p. č. 3557/55 a p. č. 3557/53
Odbor územního plánování prodeje těchto pozemků nedoporučuje. Jedná se o dodatečně
svěřené pozemky města, které byly tento rok předány protokolem z města. Tyto pozemky
nebyly předmětem NS. Předpokládá se uzavření dodatku k NS u těchto pozemků s platností
od 1. 1. 2017 a úhrada neoprávněného užívání za dobu od převzetí svěřeného pozemku do
konce roku 2016 – za cenu nájmu.
Z diskuze:
P. starosta: jedná se o dva pozemky, na ulici Pražská, Jihlavská, z předložených dvou map
vyplývá, že první pozemek je součástí autobazaru a druhý je u palet p. Krejčiříka.
P. Růžička: nyní se shodou náhod povedlo, že jsou zde patrné názvy ulic, což není zásluhou
lidí chystajících materiály do zastupitelstva. Chválím tedy tuhle náhodu. Bylo by přehlednější
názvy ulic dopisovat, osobně se nedívám do katastru. Stačí to tam napsat a kopírka to
zkopíruje.
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Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 9/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem a souhlasí s pronájmem
pozemku p. č. 3557/55 a p. č. 3557/53.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 9/VII/22 bylo schváleno.
ad5) Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a
podmínky zajišťování bytové náhrady
Dle dopisu náměstka primátora Hladíka starostům MČ jsme byli požádáni o projednání na
zasedání zastupitelstva městské zásadního dokumentu pro oblast bydlení – „Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové
náhrady“.
Návrhy zastupitelstva městské části na úpravu předložených Pravidel pronájmu bytů budou
zaslány Bytovému odboru MMB.
Potřeba novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna vyplynula z
nového přístupu města Brna k bytové problematice. Cílem města je zlepšení hospodaření s
bytovým fondem, který je v majetku města Brna, a to především novým přístupem k pronájmu
obecních bytů a zefektivněním správy bytového fondu.
Další významnou změnou je to, že se definují součásti centrálního informačního systému,
který by měl každému subjektu vystupujícímu v oblasti pronájmu bytů umožnit okamžité
poskytnutí potřebné informace a vést ke sjednocení dosud roztříštěných informačních systémů
v oblasti správy obecního bytového fondu.
V oblasti samotného pronájmu bytů, sjednocuje jak způsob pronájmu bytů, tak výši nájemného
u nově pronajímaných bytů.
Z diskuze:
P. starosta: předložili jsme tato pravidla bytové komisi, která se k tomu nevyjádřila, nemá
žádné připomínky, vesměs se to týká větších městských částí, které mají více bytů k
pronájmu. Má někdo návrh na doplnění?
P. Růžička: jen se zeptám na upřesnění. Nedávno jsme řešili naše pravidla pro přidělování
bytů pro náš jediný bytový dům. Doplňují nebo nahrazují tato předložená pravidla naše
pravidla?
Pí Dočekalová: předložená pravidla jsou pravidla statutárního města Brna, která jsou povinná
a závazná pro všechny městské části. S tím, že naše specifika si městské části mohou doplnit
a upravit dle specifických podmínek.
P. Jiaxis: je zde statut startovacích bytů, bude tam třeba něco změnit? My tam ten status totiž
nemáme.
Pí Dočekalová: startovací a sociální byty fungují ve městě několik let, město každoročně
vyčlení několik bytů a přidělí je lidem, kteří splní dané podmínky. Může to být i tak, že městská
část pošle své občany na město a pokud splní zadané podmínky, tak město by i našim
občanům mohlo přidělit nějaký byt za lepší nájem. Většinou se jedná o spravované byty.
Velké změny ve startovacích a sociálních bytech nejsou, novinkou jsou ale byty dostupné.
P. Růžička: startovací byty, sociální a dostupné, z předpisu jsem pochopil, že u jmenovaných
bytů si jede město ve své režii a má svůj fond. A byty, které jsou v městské části, jsou byty v
režii MČ, jedná se zejména o obecní byty, které ani nemůžeme do toho fondu dát. To je ten
důvod, proč naše byty nemají ten přívlastek sociální nebo jiný?

5

Pí Dočekalová: ano, proto my nemáme status těchto bytů, ale pouze obecních bytů. Pokud
MČ má nějaký zchátralý byt nebo bytový dům, může to ponechat např. jako sociální byty, ale
to není náš případ s naším jediným bytovým domem. Ty byty si ale městské části spravují
sami a město Brno tam jen přidělí dle pravidel nájemníky.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 10/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem pravidel pronájmu bytů
v domech v majetku statutárního města Brna bez připomínek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 10/VII/22 bylo schváleno.
ad6) "Vztah městských částí a města Brna" – stanovisko MČ k návrhu komise
Sněmu starostů
Na jednání pracovní skupiny Sněmu starostů dne 15. 8. 2016 informoval Mgr. Jan Levíček o
tom, že se pracovní skupina se dohodla na rozdělení problematiky "Vztah městských částí a
města Brna" do tří okruhů dle jejich naléhavosti, a požádal starosty MČ o zaslání návrhů, jak
problémy řešit.
Prvním okruhem bylo stanoveno - předložení návrhů novely Statutu města Brna.
Z diskuze:
P. starosta: předložili jsme materiál, který vytvořila komise Sněmu starostů. Jedná se o to, aby
Rada města Brna rozhodovala o území a územních opatřeních v rámci celoúzemního zájmu.
A městské části, aby si rozhodovaly samy o tom, co není v celoměstském zájmu. Můžeme dát
k tomu nějaké stanovisko.
P. Růžička: usnesení je velmi obecné, materiálu je docela hodně, je zde i prezentace, která
dle mě jde nad rámec změn statutu. Jedná se skutečně o ty 2-3 změny z toho statutu?
P starosta: jedná se o článek, který má být poté předložen ke schválení Radě města Brna.
Prezentaci doplnil p. Levíček, abychom mohli posoudit vývoj historie a další problémy města,
zda městské části mají rozhodovat samy nebo ne, ale to už je všeobecné, co prezentoval na
Sněmu starostů, není to zásadní. Jedná se jen o územním řízení, plánovací smlouvy.
P. Jiaxis: je tam spousta věcí, které by mohly být pro nás dobré, ale také věci, které na první
vysvětlení nejsou moc dobré. Nemám dobrý pocit z toho, abychom buď schválili, nebo
neschválili. Statut města vůči městským částem je pro nás hodně důležitá záležitost, která se
hodně řeší, nemůžeme šmahem ruky říci ano nebo ne. Byl bych rád, kdyby naše debata nebo
prezentace měla nějakou kostru, jak se tím hodláme zabývat.
P. tajemník: zpracoval jsem materiál k našemu jednání, Sněmu starostů se osobně
neúčastním. P. Levíček udělal výhled do budoucna, postupně se rozděluje na jednotlivé body.
Aktuálně je v popředí problematika územních plánů a Statutu vůči MČ a vůči Radě města
Brna. Další body z prezentace se nerozebíraly.
P. Jiaxis: rád bych tedy upravil naše usnesení.
P. Růžička: usnesení by se mi líbilo tak, jak je připraveno v materiálech a doplněno „v článcích
4, 12, 17 a 18“, abychom specifikovali změny, které se tam skutečně aktuálně mění a přiblížili
se k nim. Nemám problém se schválením obecně závazné vyhlášky, ale musí zaznít
v usnesení to, čím jsme se skutečně zabývali.

6

P. Jiaxis: řeknu to upřímně, jedná se o iniciativu p. Levíčka, doporučil bych, abychom se
k tomu moc nepřidávali, ale je to pouze moje doporučení.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 11/VII/22 ZMČ Brno – Bosonohy schvaluje návrh pracovní komise Sněmu starostů
k úpravě Statutu města Brna k článkům 4, 12, 17 a 18.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (RNDr. Jiaxis Anastazios)
Usnesení 11/VII/22 bylo schváleno.
ad7) Návrh OZV o pravidlech pro pohyb psů
Navrhovaná vyhláška stanovuje povinnosti osob doprovázejících psa na veřejném prostranství
obdobně jako vyhláška dosavadní. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je
povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem, jakož i mít psa pod
neustálým dohledem a přímým vlivem. Povinností osoby doprovázející psa na veřejném
prostranství však již nadále nebude povinnost zajistit, aby byl pes vybaven evidenční
známkou. Cílem dosavadní úpravy dané povinnosti byl dohled nad místními psy a jejich
držiteli, zejm. nad dodržováním jejich poplatkové povinnosti. S ohledem na to, že na území
statutárního města Brna se v nemalé míře pohybují také psi, jejichž držitelem není fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna, a povinnost
platit poplatek ze psů je předmětem regulace obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek, se tato povinnost do
budoucna vypouští. Současně se ruší povinnost osob provádějících výcvik vodicích a
asistenčních psů zajistit, aby byl pes vybaven známkou s telefonním kontaktem výcvikového
centra. V rámci navrženého znění čl. 1 odst. 3 vyhlášky se rozšiřuje výčet osob, na které se
výše uvedené povinnosti nevztahují, o osoby doprovázené záchranářskými psy a osoby
provádějící jejich odborný výcvik. V čl. 2 vyhlášky byly provedeny pouze drobné úpravy textu.
Článek 3 vyhlášky upravuje zákaz vstupu se psy na místa vymezená v příloze vyhlášky a
označená zákazovou tabulkou. Nově se zavádí možnost omezit vstup psů nejen na veřejná
prostranství, ale i vodní plochy, kde by pohyb psů mohl narušit veřejný pořádek v obci.
Příloha č. 1 vyhlášky nadále vymezuje prostory, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez
vodítka a bez náhubku. Příloha č. 2 pak vymezuje veřejná prostranství a vodní plochy, kam je
vstup se psy zakázán.

Z diskuze:
P. tajemník: návrh přišel na úřad v pondělí, neupravuje přílohu 1 ani přílohu 2. Co se týče
přílohy 2, tak tam jsme žádali minulý rok o úpravu my, aby bylo doplněno, že zákaz pohybu
psů by se rozšířil pod školou. Vyhláška zůstává stejná, jako jsme ji schválili minulý rok, jedná
se pouze o rozšíření o pohyb psů na volné vodní ploše, což se týká MČ Brno-Kníničky a MČ
Brno-Bystrc. Dále, aby nebylo nutné mít při kontrole psů evidenční známku. Argumentují tím,
že se psi pohybují i tam, kde nejsou přihlášeni. Občané přihlašují své psy v obcích
s levnějšími poplatky, kde mají příbuzné, aby ušetřili.
P. Růžička: jediné, co se změnilo ve vyhlášce, jsou vodní plochy?
P. tajemník: ano. Dále je cílem, že se nebude kontrolovat zaopatření psa evidenční známkou.
A bude se rušit povinnost osob provádějících výcvik vodících a asistenčních psů, aby byl pes
vybaven známkou a telefonem výcvikového centra. Ale nemění to nijak přílohu č. 1 a č. 2.
Návrh usnesení Miroslava Sojky:
Usn. 12/VII/22 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o
pravidlech pro pohyb psů.
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 12/VII/22 bylo schváleno.
ad8) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Žádné nebyly.
Různé:
P. starosta: ve čtvrtek jsem byl s p. tajemníkem ohledně plánovací smlouvy na investičním
odboru, kde jsme mluvili s pí vedoucí, která říkala, že si bere za své, a že svolají jednání za
přítomnosti MČ, dotčených odborů MMB, dotčených orgánů a investora. Termín ohledně
plánovací smlouvy nám prozatím nesdělila, dá to úkolem právničce, aby domluvili jednání a
jednali v dané záležitosti. Byli jsme také na kontrolním dnu ke stavbě kanalizace, kde se
všeobecně hovořilo o dodržení harmonogramu a předání dokumentace ke stavebnímu řízení.
P. tajemník: budou se prověřovat majetkové vztahy na věcná břemena a podobně, z toho
důvodu, že dost lidí zemřelo, rozvedlo se a prodali nemovitost atd., je to nepříjemná práce a je
to záležitost magistrátu a Brněnských vodáren.
P. starosta: měli jsme také požadavek k povrchu vozovky, týká se převážně hlavních cest jako
je např. ulice Troubská. Povrch silnice by měl být kvalitnější. Týká se také Bosonožského
náměstí a ulice Křivánek. Sdělili nám, že se daná záležitost bude posuzovat dle počtu vozidel
a zatíženosti vozovky, ale nemají s tím problém, tento požadavek by se měl vejít do rozpočtu.
Dále byla vznesena připomínka k atestům zámkové dlažby, což je na ulici Pražská, drolí se a
drolí se i obrubníky. Jedná se jen o určitá místa, ale po osmi letech se to již drolí.
K zateplení budovy školy - lešení na škole se sundalo, zůstává dodělat jen sokl, termín
11.11.2016 by měl být dodržen.
P. Pavlata: školu jsem dozoroval, museli předělat jen rýnu. Dále jsem měřil nerovnosti, vše
bylo v pořádku, vlhkost před nátěrem 5,5 procenta, což je v pořádku. Teploty při nanášení byly
také v pořádku, horší bude teď sokl.
P. starosta: panovaly obavy, že se termín nebude stíhat, ale podařilo se.
K projektu Vzhledná - dnes se podepsala smlouva s firmou DIRS Brno, s.r.o., že se příští
týden předá stavba a budou pracovat na Vzhledné.
Pí. místostarostka: příští týden se bude dávat střecha kaple.
P. starosta: určité předměty se našly v kapli, ve zpravodaji jsme o tom publikovali, zřejmě
budete mít zpravodaj již ve svých schránkách. Ve zpravodaji máte i zveřejněn dopis z kaple.
Pana Koudelku jsem pověřil, aby nějak zapsal, co se zde za více jak 80 let stalo, tedy od roku
1931 a my také uložíme do schránky tuto listinu a jiné dohodnuté předměty, např. fotografie.
Pí místostarostka: na flash disk bychom mohli nahrát fotografie, také v papírové podobě
bychom mohli některé vložit.
P. Růžička: flash disk si pamatuje cca 10 let, lepší bude možná CD, nejlepší je papír.
Pí místostarostka: dáme tam nějaká čísla Bosonožského zpravodaje, peníze, nějaké drobné.
Dáme Vám určitě vědět, kdy se to tam bude vkládat, aby se lidé mohli přijít podívat. Dále Vás
zvu na zítřejší lampionový průvod se dvěma překvapeními. Začíná v 17 h., půjdeme trasou až
k Myslivně a zpět k fotbalovému hřišti. Také chystáme Bleší trh 13.11.2016, pokud máte něco
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starého na prodej. Další akcí je 27.11.2016 rozsvícení stromečku o první adventní neděli, kde
Vás jistě všechny uvidíme.
P. Prukner: jelikož denně chodím po Bosonohách, navrhl bych umístit velký kontejner, aby se
občané vyprovokovali k tomu, že by sami zametali ty hromady listí. Nejsou popelnice, kam se
to má dávat?
P. starosta: pověříme tím naše lidi, začnou příští týden. Minule jsme to uklízeli 8x a stále listí
padalo. Na podzim prořezával magistrát lípy, očekával jsem, že to bude akce většího rázu. Při
realizaci kanalizace, bohužel očekávám, že se z větší části lípy zlikvidují, hlavně při bagrování.
To uvidíme ale až po kanalizaci.
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání
v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 22. jednání ZMČ

..................................................
Miroslav Sojka
Starosta MČ Brno-Bosonohy
Ověřovatelé zápisu:

..............................................
Jiří Výplach

........................................
Zdeňka Lančaričová

..............................................
Zapsala: Mgr. Alena Pinkavová
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