
Příloha č. 1 

Mitrenga – patrně by dnešní diskuse vypadala jinak, kdybychom neměli v čerstvé paměti akci sportoviště 

Hoštická, kdy jsme se tady podivovali a pozastavovali nad nevýhodností smlouvy, kterou jsme měli schválit, 

která byla zcela jasně, podle našeho názoru špatně nastavena. Bylo to podle smlouvy a podle směrnice, 

která byla zastupitelstvem odsouhlasena. Pan tajemník řekl, že zastupitelé jsou mimo hru. Přitom jsme Vám 

vytýkali, že ta směrnice je špatně nastavena pro Bosonohy, v neprospěch Bosonoh. Až na této základě 

diskuse se podařilo alespoň částečně tu smlouvu upravit, protože jsme Vám dokumentovali, že devadesát 

procent takovýchto akci má jasnou záruku 60 měsíců. Vy jste předložil smlouvu se zárukou 24 měsíců. Jak 

může být pro nás výhodná smlouva, která zahrnuje 24 měsíců záruku na stavební práce? To se Vám díky 

Vaší šikovnosti podařilo změnit, že tam máme těch 5 let. Akorát zádržné je zcela nesmyslné ještě i doteď, 

kdy zádržné vyplácíme ještě dříve, kdy přichází splatnost poslední faktury, takže je to opět proti zájmům 

Bosonoh. Toto jsme Vám vytýkali a byla by ta diskuse patrně jiná. Proto se také přikláním, aby bod c) byl 

zrušen a bod d) byl změněn od 200.000 Kč. Poslali jsme písemně naše námitky k firmě a vy jste nám oznámil, 

že námitky přeposlal této prováděcí firmě. 

Sojka – námitku, kde jste firmu osočoval, že dělá špatně 

Mitrenga – poprosil bych jestli si to dáte do zápisu, že jsem je osočoval. Já Vám na to hned odpovím s žádostí 

do zápisu, že jsem neosočoval, protože tam bylo napsané, že jsou to pouze o „telefonistické“ informace a 

bylo by dobré je ověřit. Takže prosím pěkně dejte mě do zápisu, že jsem je osočoval, protože patrně o tom 

ještě budeme dál jednat. Pokud si chci udělat obrázek a nefandím nikomu, tak so pozjišťuji třeba ve městě 

Hustopeče nebo někde jinde, jestli na každém šprochu není pravdy trochu. Ale Vy nám oznámíte, že jste to 

dal této firmě k prověření. Potom se nedivte, že jsou tady diskuse. 

Sojka – chtěl jsem, aby mi firma odpověděla na to, jak byla osočena ohledně Hustopečí. Vy jste řekl, že jste 

jen tak náhodou zdvihl telefon. Znáte Ing. Kozáka? A dobře ho znáte. Vy jste mu dodával sekačky na povch 

na golfové hřiště. 

Mitrenga – ne. Kdo je Ing. Kozák? 

Sojka – píšete o nich – Umělky Brno. 

Mitrenga – prosím dejte mě do zápisu, že neznám pana Kozáka, neznám firmu Umělky Brno, a že jsem se 

čirou náhodou dostal na internet. 

Sojka – vybral jsem tři firmy, které byly osloveny. Firma JM Demicarr dělá 30 až 50 hřišť za rok. Dělala hřiště 

v Campusu na Kameném Vrchu, na startu. 

Jelínek – a všude mají tu dvouletou záruku? 

Sojka – teď se bavíme o tom, kde jsme se byli podívat. A neviděli jsme důvod, proč té firmě nevěřit, že udělá 

dobrou práci. 

Mitrenga – důvěřuj, ale prověřuj. 

Sojka – od toho máme stavební dozor, aby je pohlídal. 

Juráček – to je dobře. 

Mitrenga – mohu se spolehnout, že mám v zápise větu o tom, že netuším, o čem mluvíte, že neznám firmu 

Umělky Brno, neznám Ing. Kozáka. 

Sojka – Vy jste se na Umělky odvolával. 

Mitrenga – ano, já jsem je náhodně našel na internetu. Dejte si sportovní povrchy a vyjede Vám nějaká 

firma Umělky. Jaké golfové hřiště. 

Sojka – těch firem je asi třicet. 

Mitrenga – ne v Brně jsou dvě. Jaké golfové hřiště. Abych si to ujasnil. 



Sojka – řeknu Vám to, nebudeme to tady rozebírat před zastupitelstvem 

Mitrenga – řekl jste golfové hřiště Kozák. Jaké golfové hřiště? 

Sojka – přesně nevím ten název, ale dodám Vám ho. 

Kilian – byli jste se tam podívat. 

Sojka – byli jsme se podívat na povrchy ve Slavkově 

Mitrenga – na jednom jste říkal na minulém zastupitelstvu. 

Sojka – byli jsme ve Slavkově a v Rousínově, to jsme říkali. V Brně jsem hrával na površích, které dělal JM 

Demicarr – na Svážné, za okruhem, v Campusu je nové hřiště, v Líšni. Všude jsme hráli, není žádný problém. 

Mitrenga – žádám o sdělení, protože jste mě osočil, že jsem dodával nějaké zboží panu Kozákovi a 

golfovému hřišti. Žádám Vás o vyjasnění. Pojďte dál a řekněte mi jaké golfové hřiště 

Sojka – napíšu Vám to písemně. 

Mitrenga – hovořte před zastupiteli, vy jste mě osobně před veřejností a zastupiteli osočil, že jsem něco 

dodával, čili že jsem podjatý. Takže prosím pokračujte, jaké golfové hřiště. 

Sojka – Vy sám jste začal, že mám krásné vztahy s firmou. 

Mitrenga – ne pane starosto. Jaké golfové hřiště a jaký pan Kozák? Můžu Vás požádat o odpověď? 

Sojka - nevím přesný název golfového hřiště. 

Mitrenga – a pan Kozák? 

Sojka – Ing. Kozák je majitel firmy Umělky Brno. 

Mitrenga –  já ho neznám, proto se ptám jestli mi to můžete vysvětlit. 

Sojka – vy jste se na Umělky odvolával. 

Mitrenga – ano, protože jsem náhodně našel na internetu. Vy mě osočíte, že jsem něco někomu dodával, 

abyste odvrátil. Mluvíme o něčem jiném. Mluvíme o tom, že jste předložil smlouvu, která byla pro městskou 

část Bosonohy nevýhodná. Na tom jsme se všichni shodli. A Vy to úplně otočíte, abyste to shodil, že já jsem 

dodával někde něco někomu. Není to pravda. Neznám toho člověka, nevím, kdo je to pan Kozák a nedodával 

jsem. 

Sojka – začal jste ohledně záruk, kde jsme byli, co jsme viděli………… 

Mitrenga – ano a dal jsem Vám to písemně, že se domníváme ………. 

Sojka – a vy jste to komentoval, že jsem to poslal na vyjádření firmě. 

Mitrenga – jestli to považujete za správné 

Sojka – a Vaše poslední věta je, že se tato firma těší Vaší důvěře 

Mitrenga – a Vy abyste to odvrátil, jste před veřejností mě osočil, že jsem já něco někomu dodával, tzn. že 

já jsem podjatý. Není to pravda. 

Sojka – že jste dodával sekačky, to jsem řekl……. 

Mitrenga – můžete to odvolat nebo doložit? 

Sojka – nebudu to odvolávat, doložím to.  

Mitrenga –  prosím, doložte to. Veřejně jste mě osočil, před veřejností to doložte. Veřejnost nebude potom 

číst zápis. Pokračujte v tom dál, máte argumenty. Pojďte na ně. Kde jsem komu co dodával. A jaké mám 

vztahy s panem, jak říkáte, Kozákem. Já jsem ho našel na internetu. 



Sojka – kamarádské vztahy. 

Mitrenga – kamarádské. Máme to v zápise. V životě jsem toho člověka neviděl. V životě jsem o té firmě 

neslyšel. Našel jsem to na internetu. Věnoval jsem se tomu hodiny. A Vy to otočíte, aby to nebylo o záruce, 

která byla proti občanům, proti zájmům Bosonoh a o zádržném. Tak Vy to otočíte a vymyslíte si, že jsem 

dodával něco někam dodával a že mám kamarádské vztahy s nějakým panem Kozákem. Prosím pěkně 

doložte to teď. Vy jste mě teď osočil. 

Sojka – nemám to v rukách 

Mitrenga – v tom případě to odvolejte. 

Sojka – neodvolám. Můžeme pokračovat? Já Vám to dám písemně. 

Mitrenga – dáte to i veřejnosti vědět, před kterou jste mě osočil? 

Sojka – dám to do zpravodaje. 

Mitrenga – děkuji. 

 

 

 


