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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 21 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 22. 1. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: Od 17:00 do 20:30 hodin
Přítomno: 11 členů zastupitelstva: Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav

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

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.

A. Organizační záležitosti

Z pléna byli jako ověřovatelé zápisu navrženi zastupitelé Jiří Výplach, Martin Rozmarin

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

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/21 bylo schváleno.

Návrh  zastupitele  Ing.  Aloise  Mitrengy  zařazení  bodu č.  9  Výstavba  spodní  Pražská  a  Zvukový  záznam
z jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  zařazení bodu č. 9 Výstavba spodní Pražská a
Zvukový záznam z jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)

Usnesení č. 2/21 bylo schváleno.

Předsedající navrhl zařadit jako bod č.10 Veřejná zakázka „Nákup užitkového komunálního vozidla“ 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  zařazení  bodu č.  10 Veřejná zakázka „Nákup
užitkového komunálního vozidla“ .
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/21 bylo schváleno.

Předsedající vyzval zastupitele k dalšímu doplnění do programu zasedání jednání zastupitelstva

B. Navržený program po změnách

Stanovisko k instalaci FVE na budovách ZŠ a MŠ1.
Veřejná zakázka „Rekonstrukce místního rozhlasu“2.
Veřejná zakázka – projektová dokumentace „Obnova vodní nádrže“3.
Veřejná zakázka – projektová dokumentace „Vodní tůně na Leskavě“4.
Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017  (o nočním klidu)5.
Dohoda o změně správní hranice mezi MČ Bosonohy a MČ Kohoutovice6.
Veřejnosprávní smlouvy s příjemci dotací z rozpočtu MČ 20217.
Novela Jednacího řádu ZMČ Brno-Bosonohy8.
Výstavba spodní Pražská, Zvukový záznam z jednání9.
Veřejná zakázka  „Nákup užitkového komunálního vozidla“ 10.
Informace z radnice, Výborů a Komisí11.
Různé – dotazy a připomínky12.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program zasedání zastupitelstva ve výše uvedeném
znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/21 bylo schváleno.

B.1 . Stanovisko k instalaci FVE na budovách ZŠ a MŠ

ZMČ pověřilo  ředitele  školy  předložit  studii  instalace  FVE  na  střechách  budov  MŠ  a  ZŠ.  MČ  zřízená
příspěvková  organizace  může  dle  zřizovací  listiny  vystupovat  jako  zadavatel  veřejných  zakázek
v předpokládané hodnotě 500 000 Kč bez DPH. Rezervní zdroje rozpočtu městské části na rok 2021 umožňují
akci případně dofinancovat.

Diskuze:
V diskuzi
vystoupili:

Miroslav Sojka, Martin Černý, Mgr. Petr Juráček, Miloslav Dočekal, Ing. Pavel Kilian,
Ing. Leoš Jelínek, Martin Rozmarin.
Z diskuze vzešel protinávrh zastupitele Martina Černého upravit usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí zpracování studií proveditelnosti ze strany
ZŠ a MŠ.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/21 bylo schváleno.

B.2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce místního rozhlasu“

Servisní firma Mgr. Lubomír Krobot v roce 2020 realizovala lokální opravy systému místního rozhlasu. Nyní je
zastupitelstvu předkládán návrh na celkovou rekonstrukci již zastaralého rozhlasového parku intravilánu MČ
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včetně vysílacího zázemí. Vzhledem k tomu, že servisní firma prokázala svou odbornou způsobilost a nyní již
i místní a věcnou znalost provozovaného zařízení, je navrženo tuto veřejnou zakázku zadat přímo tomuto
dodavateli.

Výpis z „Pravidel“:

Článek III. Veřejné zakázky malého rozsahu

c) Veřejné zakázky na dodávky či na služby v předpokládaném rozsahu hodnoty plnění od 200 001,00 Kč
do  2  000  000,00  Kč  a  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  v  předpokládaném  rozsahu  hodnoty  plnění
od 200 001,00 Kč do 6 000 000,00 Kč (vše bez DPH):

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.

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.

Dále si zastupitelstvo MČ vyhrazuje pravomoc na rozhodnutí o vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení a
rozhodování o námitkách (§43 zákona)

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

MČ se může formou rozhodnutím zastupitelstva MČ, při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením
nechat smluvně zastoupit jinou osobou, která má příslušné oprávnění a předpoklady k výkonu zadavatelských
činností, tj. podnikající právnickou nebo fyzickou osobu poskytující odborné služby a poradenství v oblasti
veřejných zakázek,  Tím není  dotčena odpovědnost MČ jako zadavatele za dodržení  pravidel  stanovených
zákonem.  Smluvní  zástupce nesmí  provést  výběr  dodavatele,  vyloučit  účastníka  zadávacího řízení,  zrušit
zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách (§43 zákona).

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy svěřuje  starostovi  městské části  v souladu s „Pravidly a
postupy  při  zadávání  veřejných  zakázek  financovaných  z  rozpočtu  městské  části  Brno-Bosonohy“  čl.
III  písmeno  c)  svou  působnost  jako  zadavatele  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci
„Rekonstrukce  místního  rozhlasu“.

Z důvodu vhodnosti a účelnosti dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako dodavatele plnění této veřejné
zakázky OSVČ Mgr.  Lubomír  Krobot,  IČ:  67001441,  Mikulčice 296,  a  to  v  rozsahu cenové nabídky,
tj. 661 380,- Kč a za podmínek smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto bodu jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/21 bylo schváleno.

B.3. Veřejná zakázka – projektová dokumentace „Obnova vodní nádrže“

polečnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34 v roce 2020 zpracovávala nižší stupeň dokumentace (studii)
na uvedenou akci, čímž prokázala svou odbornou způsobilost a nyní již i místní a věcnou znalost problematiky.
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Z tohoto důvodu je navrženo tuto veřejnou zakázku zadat přímo tomuto dodavateli.

Výpis z „Pravidel“:

Článek III. písm. c)

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.

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

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Martin Černý, Ing. Pavel Kilian

Předsedající v průběhu diskuze stáhnul bod z jednání zastupitelstva.

B.4. Veřejná zakázka – projektová dokumentace „Vodní tůně na Leskavě“

Společnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34 v roce 2020 zpracovávala nižší stupeň dokumentace (studii)
na uvedenou akci, čímž prokázala svou odbornou způsobilost a nyní již i místní a věcnou znalost problematiky.
Z tohoto důvodu je navrženo tuto veřejnou zakázku zadat přímo tomuto dodavateli.

Výpis z „Pravidel“:

Článek III. písm. c)

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.

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

Diskuze:
V diskuzi vystoupil zastupitel Mgr. Petr Juráček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy svěřuje  starostovi  městské části  v souladu s „Pravidly a
postupy  při  zadávání  veřejných  zakázek  financovaných  z  rozpočtu  městské  části  Brno-Bosonohy“  čl.
III  písmeno  c)  svou  působnost  jako  zadavatele  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  projektovou
dokumentaci pro umístění a realizaci stavby „Vodní tůně na Leskavě“.

Z důvodu vhodnosti a účelnosti dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako dodavatele plnění této veřejné
zakázky společnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34; Kpt. Nálepky 2332, Pardubice PSČ 530 02, a to
v rozsahu cenové nabídky, tj. 238 370 Kč a za podmínek smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto bodu
jednání.

Nedílnou součástí smlouvy bude studie vypracovaná 8/2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/21 bylo schváleno.

B.5. Stanovisko ZMČ k novelizaci OZV SMB č. 11/2017 (o nočním klidu)

Odbor  vnitřních  věcí  MMB zaslal  městským částem k  projednání  každoroční  novelizaci  obecně  závazné
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vyhlášky o nočním klidu, kdy je tento krácen z důvodů pořádání veřejné (kulturní sportovní) akce. Termín
vyjádření ZMČ do 22.2. 2021. Dobou nerušeného nočního klidu se rozumí doba v čase od 22.00 do 6.00 hodin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem OZV SMB, kterou se mění OZV SMB
č.11/2017 (o nočním klidu) a s doplněním její přílohy o aktualizované případy, při nichž je doba nočního
klidu na území městské části Brno-Bosonohy vymezena dobou kratší než doba stanovená (tj. od 22.00
do 6.00 hodin) pro rok 2021, a to:

Mladé hody v Bosonohách s termínem noci z 7.- 8.5. 2021 od 4.00 do 6.00 hodin a z 8.-9.5. 2021 od 4.00
do 6.00; Bosonožská letní noc k  MDD s termínem noci z 29.-  30.5. 2021 od 4.00 do 6.00 hodin;
Bosonožská letní taneční zábava-koncert s termínem noci z 26.- 27.6. 2021 od 4.00 do 6.00 hodin
Bosonožský Sudoval s termínem noci z 31.7-1.8. 2021 od 4.00 do 6.00 hodin a z 1.-2.8. 2021 od 4.00
do 6.00 hodin; Bosonožské babské hody s termínem noci z 11.-12.9. 2021 od 4.00 do 6.00 hodin, 

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí OVV MMB v požadovaném termínu,

tj. do 20.2. 2021

Novelizace OZV SMB je přílohou tohoto bodu jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Mitrenga A.)

Usnesení č. 8/21 bylo schváleno.

B.6. Dohoda o změně správní hranice mezi MČ Bosonohy

Z důvodu výstavby sportovního areálu ZŠ Pavlovská v k. ú. Kohoutovice byl se souhlasem obou zastupitelstev,
tj,  Bosonohy  a  Kohoutovice  změněn  v  roce  2017?  průběh  katastrální  hranice  mezi  těmto  MČ.  Na  tuto
změnu musí dle Statutu města Brna navazovat i dohoda o změně správní hranice. Ta je nyní předkládána
k uzavření.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Leoš Jelínek, Ing. Pavel Kilian, Mgr. Petr Juráček, Martin Rozmarin,

Mgr. Petr Juráček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  dohodu  o  změně  správní  hranice  městských
částí mezi MČ Brno-Kohoutovice a MČ Brno-Bosonohy, která je přílohou tohoto bodu jednání, a

ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně předložit dohodu smluvním stranám k podpisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Jelínek L.) / Zdrželi se: 2 (Kilian P., Mitrenga A.)

Usnesení č. 9/21 bylo schváleno.

B.7. Schválení veřejnoprávních smluv příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

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

Všechny subjekty podaly vyúčtování ve stanoveném termínu, následnou kontrolou nebyly shledány nedostatky.

Dále je předložen dodatek ke smlouvě s fyzickou osobou Ing. Alenou Havlíkovou na základě usnesení ZMČ
ze dne 17.12.2020.

Veřejnoprávní  smlouvu  schvaluje  orgán,  který  o  přidělení  dotace  rozhodl,  v  tomto  případě
zastupitelstvo  městské  části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  na  účelové  dotace
poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2021 níže uvedeným subjektům:

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

smlouva č. 2421010

2.  Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2421002

3.  Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2421003 4.  Človíček (One
Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 2421004

5.  Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č.  2421005

6.  Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlouva č. 2421006

7.  Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 2421008

8. Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 2421009

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

Smlouva  č. 2421007

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

smlouva č. 2421011

11. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z.s., Pražská  429/29, Brno,  

IČ: 26660407, smlouva č. 2421001

12. Římskokatolická farnost Troubsko, úzká  30/4, Troubsko, IČ: 66597382, smlouva

 č. 2421012

a dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 242000014 uzavřené s fyzickou osobou A.H. dne 18.2.2020.

 Ukládá

Úsekovému referátu 1 – finance a rozpočet ÚMČ  neprodleně zaslat schválené veřejnoprávní smlouvy
příjemcům dotací k podpisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 1 (Mitrenga A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/21 bylo schváleno.
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B.8. Novela Jednacího řádu ZMČ Brno-Bosonohy

Současný Jednací řád ZMČ je platný od roku 2015. Zákon o obcích (č.128/2000Sb.), který je základní normou
pro jednání zastupitelstev byl několikrát novelizován. Předložená novela reaguje na požadavek pořizování a
zveřejňování zvukového záznamu z jednání ZMČ. Navržená úprava zachovává, ale přesněji specifikuje možnost
záznamu diskusních příspěvků členů ZMČ do písemného zápisu .

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Martin Černý, Mgr. Petr Juráček, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Miloslav
Dočekal.
V průběhu diskuze byl vznesen protinávrh zastupitele Mgr. Petra Juráčka odložení
projednání nového jednacího řádu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy odkládá novelizaci jednacího řádu na příští zasedání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 3 (Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)

Usnesení č. 11/21 bylo schváleno.

B.9. a) Výstavba spodní Pražská, b) Zvukový záznam

Předkladatel Ing. Alois Mitrenga, Ing. Leoš Jelínek.

a) Výstavba spodní Pražská

Předseda stavební komise informoval zastupitele o stavbě v uvedené lokalitě spodní Pražská.

b) Zvukový záznam - předkladatel informoval zastupitele o možnostech pořizování kvalitnějšího zvukového
záznamu ze zasedání zastupitelstva a rovněž o možnostech využití hlasovacího zařízení.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Alois Mitrenga, Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Miroslav Sojka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje pana starostu aby pozval vytypovanou servisní firmu
(Mgr. Lubomír Krobot) na příští zasedání zastupitelstva na představení zařízení na pořizování zvukového
záznamu a hlasování.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Výplach J.)

Usnesení č. 12/21 bylo schváleno.

B.10. Veřejná zakázka „Nákup užitkového komunálního vozidla“

Ve schváleném rozpočtu městské části na rok 2021 je vyčleněna částka 750 000 Kč na nákup užitkového
vozidla pro úsek údržby veřejného prostranství a zeleně. Předpokladem je, že půjde o nákup vozidla použitého,
ojetého vozidla, což se realizuje obvykle cestou prodejní individuální inzerce s časovým omezením. Z tohoto
důvodu je navrženo výše uvedené „operativní“ usnesení.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili
zastupitelé:

Mgr. Petr Juráček, Ing. Alois Mitrenga, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Ing. Pavel
Kilian, Martin Černý, Ing. Leoš Jelínek, Martin Rozmarin.
V rámci diskuze došlo k úpravě usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  svěřuje  v  souladu  s  „Pravidly  a  postupy  při  zadávání
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veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy“ čl. III písmeno c) odst. 2 a 4
z důvodů účelnosti  svou působnost jako zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci  „Nákup
komunálního užitkového vozidla“ starostovi městské části.

Základní technické parametry požadovaného vozidla: třímístná kabina; užitečná hmotnost do 3,5 t, korba. 
Cena do 750 000 Kč.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/21 bylo schváleno.

B.11. Informace z radnice, Výborů a Komisí

Předsedající informoval zastupitele, že nebyly napsané informace z radnice, a to z důvodu čerpání dovolené
do konce kalendářního roku. V prvních čtrnácti dnech nového roku neproběhlo žádné zásadní jednání pouze 
každodenní běžná agenda především ohledně výstavby kanalizace. Kontrolní den kanalizace byl uskutečněn
v rámci epidemiologických opatření online.

Pouze setkání se zástupci firmy TVARCOM - prosakující jímka na pronajatém pozemku.

V pondělí proběhlo soudní jednání v kauze Brněnka další jednání 9.4.

Ve středu proběhla schůzka s TSB, E-on, stavba ohledně osvětlení realizovaná do země na ulicích Ostopovická
a Hoštická.

Místostarosta informoval o aktuálních pracích na výstavbě kanalizace.

Předseda  stavební  komise  informoval  zastupitele,  že  se  přihlásili  tři  studenti  z  fakulty  architektury
na zpracování studie využití objektu bývalého vodojemu.

Předseda kontrolního výboru vznesl požadavek o dřívější zaslání zápisu z kontrolního dne kanalizace, dále
pak upozornil,  že usnesení  znělo Informace radnice mají  být  písemnou formou -  bude uvedeno v zápise
z kontrolního výboru. 

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Ing. Leoš Jelínek, Ing. Pavel Kilian, Miloslav Dočekal.

B.12. Různé — dotazy a připomínky

Diskuze:
Ing. Alojis
Mitrenga:

Požádal  pana  tajemníka  o  přípravu  informací  ohledně  aktuálního  stavu  kauzy
uklouznutí na ledu.

Starosta: V kauze není nijak jednáno.
Tajemník: Veškeré  informace  byly  písemně  předány  zastupitelům  na  předminulém  jednání

zastupitelstva. V dané věci není zatím žádný posun.
Starosta: Pracovní skupina pro projekt participačního rozpočtu bude jmenovaná potom, kdy pan

Rozmarin  navrhne  členy.  V  otázce  úpravy  Bosonožského  náměstí  je  na  pondělí
v pět hodin svolána pracovní schůzka.

Mgr. Petr
Juráček:

Ohledně  participačního  rozpočtu  -  je  možnost  zásahu  ze  strany  komise  ohledně
např. mobiliáře.

Martin Rozmarin Tato  možnost  je.  Nyní  je  ode  mně  dán  základní  ideál,  jak  má  zóna  vypadat
(prvky, hřiště, úprava cesty, mobiliář...). Budou poptány firmy, které udělají návrh.
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Ověřovatelé: Jiří Výplach   ............................................................
 

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


