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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 4/VIII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 7. 2. 2019 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: od 18:00 do 22:10
Přítomno: 11 členů zastupitelstva (Černý Martin, Čoupek Arnošt Ing. arch. CSc., Dočekal

Miloslav, Jelínek Leoš Ing., Juráček Petr Mgr., Kalná Daniela Ing., Kilian Pavel
Ing., Mitrenga Alois Ing., Rozmarin Martin, Sojka Miroslav, Výplach Jiří).

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Martin Rozmarin,

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

1. Technické náležitosti

Ing. Leoš Jelínek navrhl jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha.

Jiří Výplach navrhl jako ověřovatele zápisu pana Martina Rozmarina.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Výplacha a Martina
Rozmarina.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/4/VIII bylo schváleno.

Předsedající navrhl jako zapisovatele paní Martinu Dvořákovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  zapisovatele  -  pracovnici  ÚMČ  paní  Martinu
Dvořákovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/4/VIII bylo schváleno.

Mgr. Petr Juráček navrhl přesunutí bodu č. 6.5. Brněnka a Pošta Partner - informace o jednáních a zařadit jej
jako bod č. 4.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení bodu č. 6.5. Brněnka a Pošta Partner -
informace jako bod č. 4.
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/VIII bylo schváleno.

Předsedající navrhl zařazení bodu č. 3. Mobilní rozhlas - prezentace jako bod č. 2 a posunutí  číslené řady
následujících bodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení bodu Mobilní rozhlas - prezentace jako bod
č. 2 a posunutí  číslené řady následujícíh bodů.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/4/VIII bylo schváleno.

Předsedající předložil návrh na schválení celého programu jednání po změnách:

PROGRAM:

1. Technické náležitosti

2. Mobilní rozhlas - prezentace

3. Veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotací z rozpočtu MČ BrnoBosonohy na rok 2019

4. Brněnka a Pošta-Partner – informace o jednáních

5. Investiční akce - budova úřadu

6. Úprava přílohy č.2 Statutu města Brna - vzájemný výkon přenesené působnosti

7. Různé

7.1..Informace k ZŠ a MŠ – dopis starosty k výběrovému řízení

7.2. Kanalizace Bosonohy – příprava a informace o jednáních

7.3. Plán jednání ZMČ na rok 2019

7.4. Informace o jednáních k projektu Slunečná – (Kam, Spolek pro Křivánky apod.)

7.5. Informace – výbory ZMČ, tajemníci výborů a komisí –řešení jednotného řízení

7.6. Starosta – informace o jednáních (komise dopravy MMB a další)

7.7. Místostarosta – informace o jednáních (Sněmu starostů, doprava apod.)

7.8. Ostatní – (vizitky pro členy ZMČ a jiné …)

8. Interpelace

9. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 4.zasedání ZMČ VIII 
volebního období.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/4/VIII bylo schváleno.
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2. Mobilní rozhlas - prezentace

Prezentace zástupce firmy pro členy ZMČ.

Diskuze:
Zastupitelé
diskutovali:

o  širokém využití  tohoto  produktu,  o  jeho  celorepublikovém rozsahu,  o  jeho
funkčnosti (např. kontrolor přijímaných zpráv) o problematice GDPR, o využití
této aplikace k informovanosti občanů — např. výstavba kanalizace

Zastupitelé MČ Brno-
Bosonohy:

k  tomuto  bodu  nepřijali  usnesení  vzhledem  k  objemu  zakázky,  která  je  v
pravomoci  starosty,  a  pověřují  starostu  vyžádáním  konečné  nabídky  a  její
vyhodnocení  s  cílem  uzavření  smlouvy  na  základní  část  s  možnosti  dalšího
doobjednání nástavby modulárního systému

3. Veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok
2019

Předsedající navrhl snížení částky dotace pro spolek Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s.  na
10.000 Kč z důvodu nedodání vyučtování za rok 2018 ani v prodlouženém termínu do 15.1.2019.

Snížení by bylo provedeno formou revokace usnesení č. 6/VIII/3 ze 17.12.2018 a následného odsouhlasení nové
výše neinvestiční dotace.

 

Diskuze:
Mgr. Petr
Juráček:

přednesl omluvu spolku Junák, informoval zastupitele, že do budoucna poskytne spolku
výpomoc  se  splněním této  povinnosti  a  dále  informoval,  že  problematiku  postihu  za
nedodržení termínu, by měla řešit směrnice zastupitelstva. Doporučuje nekrátit dotaci

starosta: navrhl revokaci usnesení ke schválenému rozpočtu a určení snížené částky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy revokuje usnesení č.  6/VII/3 ze 17.12.2018 a souhlasí  se
snížením neinvestiční dotace na  novou částku 10.000 Kč.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 1 (Juráček P.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Kilian P.)
Usnesení č. 6/4/VIII bylo schváleno.

Na základě novely zákona č.  250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,   je  dotaci  na
projekty a činnost zájmových spolků možné  poskytnout pouze prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na
základě žádosti. Veřejnoprávní smlouva je uzavírána dle zákona č. 500/2004Sb., správní řád, v platném znění. 
Zákon taxativně vymezuje náležitosti, které musí splňovat žádost i veřejnoprávní smlouva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  na  účelové  dotace
poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2019 níže uvedeným subjektům:

Na konkrétní projekt:

Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, IČ:60553707, smlouva č. 24190013

Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 24190005

Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 24190010

Občané za ochranu kvality  bydlení  v  Brně-Bosonohách,  Pražská 469/29,  Brno,  IČ:  26660407,  smlouva č.
24190007
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Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 24190008

Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,  Staňkova 47, Brno, IČ: 44990260,
smlouva č. 24190009

 

Na provozní náklady

Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 24190003

Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 24190001

Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlouva č. 24190004

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy,z.s.  Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, smlouva

č. 24190012

Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 24190002

Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, smlouva č.

24190011

Občané za ochranu kvality  bydlení  v  Brně-Bosonohách,  Pražská 469/29,  Brno,  IČ:  26660407,  smlouva č.
24190006

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Čoupek A., Kilian P.)
Usnesení č. 7/4/VIII bylo schváleno.

4. Brněnka a Pošta-Partner – informace o jednáních

Informace  z posledních jednání  byly zaslány dodatečně mailem a zároveň byly zařazeny do systému UZOB
průběžně formou příloh k danému bodu a jsou tak přístupné pro zastupitele po přihlášení do UZOB.

Návrh případných usnesení bude předmětem dalšího projednávání na zastupitelstvech. Veškeré kroky jsou
projednávány ještě s odbornými útvary MMB vzhledem k tomu, že stanovisko k podmínkám pronájmu dávala
RMB svým usnesením.

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček: se vyjádřil k nutnosti zachovat provoz pošty.
MiloslavDočekal: uvedl, že pošta bude znovu na provoz hledat nového obchodního partnera.
Ing. Alois Mitrenga: vznesl  dotaz,  zda  je  možné  vrátit  stav  provozování  pošty  v  MČ  původním

způsobem, tedy Českou poštou?
starosta: odpověděl,  že o původním způsobu provozování pošty MČ nejednala,  s tímto

dotazem se na Českou poštu obrátí. Brněnka nemá předpokládáne tržby, záměr i
přes průzkum nevyšel, pronajala prostory jinému prodejci. Tržby stále klesají.
Brněnka po MČ požaduje snížení nájmu - na půl roku. Pokud k němu dojde, noví
nájemci jsou ochotni pokračovat v provozování pošty partner i nadále.

tajemník: je třeba postupovat dle zákona o obcích a dle něj je zásadní změna nájemní
smlouvy  —  změna  majitele  a  postupné  snížení  nájmu,  ukončení  smlouvy,
vyhlášení nového záměru a uzavření nové smlouvy. Nelze to udělat dodatkem k
nájemní smlouvě. Smlouvu schvalovala RMB.

Ing. Daniela Kalná: vznesla dotaz, zda je možné snížení nájmu řešit příspěvkem na provoz pošty?
tajemník: odpověděl, že tato alternativa je teoreticky možná, je nutné zjistit podrobnosti z

hlediska platné legislativy.
Občanka: informovala že není zveřejněna zkrácená provozní doba, požádala o rozšíření

těchto informací.
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Martin Černý: se dotazoval co bude při následném neúspěchu dosavadního prodejce, je možnost
vrátit  poštu zpět  do budovy ÚMČ? Je vhodné se zamyslet  nad jiným využití
prostor než k obchodu (hledat nového zájemce, vyhlásit nový záměr).

starosta místostarosta: je v zájmu MČ hledat jiného nájemce v prvé řadě z potravinářské oblasti.
Mgr. Petr Juráček: vznesl opětovnou žádost o svolání pracovní schůzky zastupitelstva na projednání

potřebných materiálů (např. informace o Brněnce, projekt Penny).
starosta: konkrétní materiály nebyly určeny.
Mgr. Petr Juráček: informoval o e-mailové komunikaci s panem tajemníkem a místostarostou, kde

požadoval  návrhy  termínů  setkání,  navrhoval  ,  a  specifikaci  zájmových
dokumentů  a  očekával  svolání  tohoto  jednání  starostou  nebo  místostarostou

Ing. arch. Arnošt
Čoupek:

se vrátil zpět k tématu a informoval zastupitele, že velké řetězce v současné době
mění svoji politiku a jsou ochotny jít do menších objektů.

Martin Černý: je nutno hledat okamžitě nového nájemce a řešit problematiku obce, je nutné aby
vedení samosprávy jednalo.

Zastupitelé došli k
závěru:

že je nutné provoz pošty v městské části zachovat, zjistit možnosti příspěvku na
podporu  jejího  provozování  v  místě  pronájmu  -  obchodu,  žádají  vedení
samosprávy o projednání všech možností jak s nájemcem budovy tak se státním
podnikem  Pošta  a  průběžném  informování  zastupitelstva  o  vývoji  této
problematiky.  K  tomuto  bodu  nebylo  přijaté  usnesení

Přílohy:
bod 6.5 Zápis Partner Brno 42 Brněnka - ČP 25.1.20, bod 6.5 mail Brněnky na MČ 22.1., bod 6.5.
dopis Brněnka na ÚMČ Brno Bosonohy 14.1.2, Dopis MČ Bosonohy - odpověď na mailovou
komunikaci, Odpověď na dopis, Mail právnička k odpovědi Brněnka , Odpověď právnička k mailu
Pošta Partenr, Prezentace PP_Brno 42_obec_2019_02_05, Příloha č. 02 - Seznam ujednaných služeb a
provizí, Příloha č. 03 - Základní podmínky poskytování služ, scan smlouva, Smlouva o zajištění služeb
pro Českou poštu, Smlouva o nájmu Brněnka, smlouva o nájmu okolních ploch Vzhledná 500 - SK B

5. Investiční akce - budova úřadu

V lednu tohoto roku proběhla schůzka k prohlídce objektu budovy úřadu. Byla potvrzena správnost postupu
řešení, t.j. v první fázi dokončit odizolování spodní části budovy (polovina byla v roce 2017-2018) a připravit
objekt na zateplení a při. výměnu oken pro dosažení požadovanéých tepelných vlastností budovy.

Byl zpracován odborný posudek a zpracován výkaz výměr. Odhadovaná cena bez DPH první části - odstranění
vlhkosti je předběžně ohodnocena částkou 220 - 250 tis. Kč bez DPH. Po zpracování výkazu výměr bude
provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Z časových důvodů je potřebné vzhledem k částce nad 100 tis. Kč
dle směrnice k VZ pověřit starostu výběrovým řízením včetně výběru zhotovitele a podpisem smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy deleguje pravomoc výběrového řízení u zakázky odizolování
budovy ÚMČ  z pravomoci zastupitelstva na starostu  v rozsahu stejném jako u zakázek do 100 tis. Kč  dle
interní směrnice k VZ, za předpokladu, že zakázka nepřesáhne částku 300 tis. Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/4/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

Posudek sanace, cenové nacenění

6. Úprava přílohy č.2 Statutu města Brna - vzájemný výkon přenesené působnosti

V současné době probíhá kontrola na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální - sociálně právní ochrana
dětí.  V roce 2015 zavedlo ministerstvo sociálních věcí  standardy,  dle kterých se řídí  úřady s rozšířenou
působností.

V současné době není zajištěna pohotovost a zastupitelnost a postupy byly natolik zpřísněny (např. pracovník
OSPOD nesmí vykonávat žádné kumulace a přitom i když je úvazek 0,6, musí být dostupný po  celou dobu
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pracovní doby (tedy 40 hodin týdně).

Toto vyžaduje projednání změny Statutu na městských částech, a jeho schválením v ZMB.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s  úpravou statutu města  Brna v  oblasti  úpravy
činnosti  výkonu přenesené působnosti u  MČ Brno - Bosonohy :

Městská část , se kterou bude uzavřena dohoda, vykonává státní správu pro Městskou část Brno-Bosonohy  na
úseku:

Sociální péče
- §§ 10-17, §§ 28-30, §§ 31-34, §§ 35-37, §§ 51,52, §§ 54-57, § 59, § 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/4/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 5 STATUT priloha 2

7. Různé

7.1.. Informace k ZŠ a MŠ – dopis starosty k výběrovému řízení

§ 166 odst. 3 školského zákona

V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na
pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“)
může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni
šestiletého  období.  Zřizovatel  vyhlásí  konkurs  a  odvolá  ředitele  vždy,  obdrží-li  před  začátkem lhůty  pro
vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel
nevyhlásí  konkurs a  neodvolá ředitele  podle věty první  nebo druhé,  počíná dnem následujícím po konci
dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

Stanovisko městské části, že nepožaduje, aby Rada města Brna vyhlásila konkurzní řízení a odvolala výše
uvedeného ředitele z pracovního místa bylo odesláno dopisem starosty v návaznosti na stanoviska Školské rady
při ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44, p. o. a České školní inspekce, ze kterých vyplývá, že ani jedna z těchto
institucí vyhlášení konkurzního řízení nepožaduje.

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček: vznesl požadavek předložení zápisy ze školské rády, vizi školy na další období.

7.2. Kanalizace Bosonohy – příprava a informace o jednáních

V prosincovem Bosonožském zpravodaji byla uveřejněna informace k termínu výstavby kanalizace. 

V lednu t.r. proběhla schůzka s pracovníky BVK a.s., odpovědnými za projekt a jeho posuzování, závěry byly
publikovány v lednovém čisle Bosonožského zpravodaje.

Další  jednání  po  uzávěrce  zpravodaje  proběhlo  na  ÚMČ s  pracovníky  kanalizačního provozu,  za  účelem
eliminování chyb z obdobných projektů v rámci jiných městkých části. Hlavní tématikou byly požadavky na
projektovou  dokumentaci,  výběr  projektanta,  požadavky  plynoucí  ze  stavebního  zákona  a  dále  způsob
prověření oddělení splaškových vod od dešťových  v návaznosti na připojení do hlavního řádu splaškové a
dešťové kanalizace.
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Dále proběhlo jednání starosty s projektanty za přítomnosti stavebního úřadu, předmětem jednání bylo i téma
příspěvku na projekty pro občany.

Diskuze:
: V rámci diskuze se zastupitelé dohodli na příspěvku pro občany ve výši 2.000 Kč.
starosta a místostarosta: informoval zastupitele, že nové informace budou známy po výběru zhotovitele

stavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje příspěvek ve výši 2.000 Kč na projekty přípojek
splaškové kanalizace v  MČ Brno-Bosonohy za podmínek,  které budou schváleny na příštím zasedání
zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/4/VIII bylo schváleno.

7.3. Plán jednání ZMČ na rok 2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  plán  jednání  zastupitelstva  na  rok  2019  s
přesunutím termínu zasedání z 26.9.2019 na 12.9.2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/4/VIII bylo schváleno.
Přílohy:

bod 6.3 plán jednání ZMČ v roce 2019 - upravený pl, plán jednání ZMČ v roce 2019 - schválený na 4
ZMČ

7.4. Informace o jednáních k projektu Slunečná – (Kam, Spolek pro Křivánky apod.)

Předsedající informoval o schůzce v Kanceláři architekta města Brna, kde se jednalo o problematice školských
zařízení v souvislosti s novou výstavbou v MČ.

Přílohy:
6.4 Spolek pro Křivánky 27.1.2019, bod 6.4 Dopis MČ k žádosti o vyjádření revize 2 PD

7.5. Informace – výbory ZMČ, tajemníci výborů a komisí –řešení jednotného řízení

Informace dle zápisů.

Zastupitelé byly informováni o navržení tajemníků jednotlivých komisí.

Ing. Lucie Pavelková - tajemnice stavební komise

Ing. et Ing. Lukáš Kopecký — tajemník komise pro dopravu a životní prostředí

Martina Dvořáková — tajemnice komise pro kulturu a volný čas

Přílohy:
6.6 statut výborů 2006 vč. dodatku 2014, 6.6. Zápis z dopravní komise, 6.6 Výbory a komise, bod 6.6
zápis_KV_1_VIII_2019, bod 6.6 Zápis ze zasedání stavební komise 17.1.201

7.6. Starosta – informace o jednáních (komise dopravy MMB a další)

Předsedající informoval zastupitele o tom, že je členem komise dopravy MMB. Dále informoval o projednávání
žádosti o přodloužení chodníku z Bosonoh do Starého Lískovce.
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Dále informoval o nabídce článku k výročí VC od Mladé fronty dnes.

 

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

bod 6. 7 O-00855-19-TSB, bod 6.7. MC_Bosonohy - opověď hnědé kontejnery, bod 6.7. -19_JM-
-2875_Zprava-o-upl-ZUR-JMK_OZNAMEN, bod 6.7. 19_JMK-2875_Zprava-o-upl-ZUR-JMK_OZNAMENI

7.7. Místostarosta – informace o jednáních (Sněmu starostů, doprava apod.)

Dle zápisu.

Místostarosta  informoval  zastupitele  o  nabídce  provedení  prezentace  aktualizace  ZÚR
na některém následujícím jednání zastupitelstva MČ. Informoval o účasti na schůzce ohledně problematiky
dopravy na jednání  v MČ Brně-Bystrc.

Dále pak informoval o aktuální e-mailové komunikaci se zástupcem spolku Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Bosonohách o navrhovaných krocích v dopravní oblasti. Navrhl sjednání mimořadné jednání dopravní
komise.

Diskuze:
: Zastupitelé v rámci diskuze mluvili o důležitosti obchvatu Bosonoh, prosazování vybudování, provedení,

splnění  limitů  ,  blízkosti  u  rodinné  zástavby,  ztrátě  přímého  napojení  do  Troubska.  Zda  aktuálně
navržený obchvat je stále v zájmu Bosonoh.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

bod 6.8 02 SmS Z190124

7.8. Ostatní – (vizitky pro členy ZMČ a jiné …)

V tomto bodě projednány další organizační záležitosti dle příloh k tomuto bodu
Přílohy:

bod 6.9. Registrace_VKP_Sedla-Bosonohy-oznameni_za, bod 6 9 Bosonohy pov. komise 2018 - 22, bod
6.9 urad_dotace - seminář 31.1.19 - informace

8. Interpelace

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ostattní diskuze na konci jednání

Diskuze:
Ing. Alois Mitrenga: vznesl požadavek na opětovné vyzvání technických sítí na zprovoznění osvětlení na

ulici Horynova
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Martin Černý: vznesl dotaz, zda je vedení radnice známá aktivita okolních MČ v otázce budování
cyklostezek a je předmětem jednání.

Miloslav Dočekal: MČ plánuje napojení na MČ Brno-Kohoutovice cyklotrasou.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

9. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Jiří Výplach, Martin Rozmarin   ............................................................

  ............................................................

Starosta: Miroslav Sojka   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


