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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
 

Zápis 
 
 

z 30./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 13.12.2017 v zasedacím sále 
ÚMČ Brno–Bosonohy 

 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 10 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, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, 
Ing. Kilian Pavel. 
 
Nepřítomni: Černý Martin, 
Omluveni:    Černý Martin, Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA do 18:15 hod. 
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:07 h., přivítal, zastupitele, občany Bosonoh, 
zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a další 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, Ing. Korbička Jan, 
RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel). 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Náklady na hřbitov Troubsko  
3) OZV – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
4) OZV – Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 
5) Nové stanovisko k investiční akci zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný 

vrch II 
6) Změna využití prostředků na zpracování právní analýzy pro připomínky k ZÚR  
7) Rozpočtová opatření č. 24,25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
8) Úprava směrnice pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-

Bosonohy 
9) Zřizovací listina zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 
10) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – oprava usnesení 
11) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/6 k.ú. Bosonohy 
12) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy 
13) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
14) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 včetně rozpočtu fondů 
15) Informace -    starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí 
16) Interpelace 
17) Různé   

A. Plán jednání ZMČ na rok 2018 
B. Podněty MČ k NEZ (nízkoemisní zóna) 

18) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
Zastupitel RNDr. Anastazios Jiaxis omluvil zastupitele Ing. Růžičku Richarda Ph.D., MBA, že 
se dostaví s malým zpožděním. 
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ad1) Technické náležitosti 

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 1/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/30 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku Lančaričovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 2/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/30 bylo schváleno.  
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ.  
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn.  3/VII/ ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 30/VII ZMČ. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení 3/VII/30 bylo schváleno. 
 
Zápis 30 ZMČ je považován za schválený. 
 
Schválený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Náklady na hřbitov Troubsko  
3)   OZV – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
4) OZV – Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 
5) Nové stanovisko k investiční akci zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný 

vrch II 
6) Změna využití prostředků na zpracování právní analýzy pro připomínky k ZÚR  
7) Rozpočtová opatření č. 24,25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
8) Úprava směrnice pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-

Bosonohy 
9) Zřizovací listina zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 
10) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – oprava usnesení 
11) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/6 k.ú. Bosonohy 
12) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy 
13) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 
14) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 včetně rozpočtu fondů 
15) Informace -    starosta, místostarosta, zprávy z výborů a komisí 
16) Interpelace 
17) Různé   

a. Plán jednání ZMČ na rok 2018 
b. Podněty MČ k NEZ (nízkoemisní zóna) 

18) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
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V 18:15 hod se dostavil zastupitel Ing. Růžičku Richarda Ph.D., MBA. 

 
Ad2) Náklady na hřbitov Troubsko 

 
Obec Troubsko zaslala Městské části Brno-Bosonohy kalkulaci nákladů na investiční příspěvek 
a nákladů na provoz hřbitova v Troubsku. Dle uzavřené smlouvy o spolupráci se výdaje, které 
přesáhnou částku ve výši 105 000 Kč musí předem odsouhlasit formou dodatku k této smlouvě. 
O investicích mají být ostatní strany Obcí Troubsko informovány předem. 
V případě, že zastupitelstvo schválí dodatek ke smlouvě na výdaje na provoz a výši investičních 
výdajů, je třeba tyto zohlednit do rozpočtu na rok 2018. 
V návrhu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 je částka na provoz hřbitova ve výši 97 000 
Kč. Z celkových nákladů jsou odečteny částky za opravy schodů ve výši 121 174 Kč a zábradlí 
ke schodům ve výši 34 485 Kč, protože tyto výdaje nejsou běžnými výdaji dle smlouvy a je třeba 
jejich odsouhlasení městskou částí. 

 
Starosta podrobně popsal situaci o podílení se na údržbě hřbitova v Troubsku 
Proběhlo jednání s právničkou úřadu. 
 
Diskuze k tomuto bodu: 
 
Ing. Pavel Kilian – jaký by měl být poměr pro místa v kolumbáriu? Obec Troubsko projednává 
své záměry s ostatními smluvními stranami. 
P. starosta – tento poměr by měl být stejně jako u hrobových míst 38 %. Což nejde akceptovat, 
už protože v současné době není známo, kolik urnových míst Bosonohy v budoucnu obsadí. 
Určitě vyvoláme jednání s paní starostkou Troubska o dodržování podmínek smlouvy. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – bylo by vhodné znovu stanovit hřbitovní výbor společně s ostatními 
smluvními stranami, který by zajistil, aby k těmto nedopatřením nedocházelo. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 4/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje starostu jednáním o podmínkách smlouvy o 
spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním – hřbitov Troubsko s ostatními 
smluvními stranami a schvaluje proplatit částku za běžnou údržbu ve výši 97.000 Kč. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/30 bylo schváleno 
 

ad3) OZV – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
 
Vyhláška je vydána na základě zmocnění, uvedeného v § 5 odst. 6 zákona č. č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, dle kterého obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou 
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. 
V těle vyhlášky je stanoveno, že se doba nočního klidu na celém území města Brna nemusí 
dodržovat v noci z 31. prosince na 1. ledna. Tato výjimka by zůstala zachována. V rámci 
novelizace by se aktualizovala pouze příloha vyhlášky, která stanovuje případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší pouze na části území statutárního města Brna, a to s 
ohledem na možné šíření zvuku v prostředí. Část území města, která může být zvukem 
zasažena, je vymezena územím jedné nebo více městských částí. 
V rámci připomínkového řízení je třeba navrhnout stanovení výjimek z doby nočního klidu či 
nikoli. Návrhy na stanovení výjimečných případů musí obsahovat název akce, termín – datum 
(v noci z – na), vymezení doby nočního klidu a území, na kterém má být odlišná doba nočního 
klidu stanovena. Pokud se hlučná činnost může dotknout i sousední městské části a doba 
nočního klidu by měla být vymezena odlišně i na tomto sousedním území, žádáme o projednání 
dané záležitosti s dotčenou městskou částí. Opět upozorňujeme, že by se mělo jednat pouze o 
mimořádné případy. Z tohoto je nutné, aby jednotlivé návrhy obsahovaly Vaše zdůvodnění, proč 
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je navrhovaná událost natolik výjimečná, že převažuje zájem na udržení místních tradic a 
upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity nad veřejným zájmem na dodržování 
nočního klidu. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA – existuje nějaké zdůvodnění konání této akce, proč má být 
upřednostněná před dodržováním nočního klidu? 
P. starosta – takové odůvodnění není. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 5/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh přílohy-  stanovení výjimek za MČ 
Brno Bosonohy do novely OZV o nočním klidu pro rok 2018. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/30 bylo schváleno. 
 

ad4) OZV Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby 
 

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, je zpracovatelem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, v platném znění. V příloze této vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v 
pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat 
pouze v určeném čase. Tato příloha je aktualizována každých 12 měsíců od nabytí účinnosti 
vyhlášky. 
Je nutné na MMB sdělit, zdali navrhujeme stanovení nových míst, na kterých by měla být veřejná 
produkce hudby upravena, nebo nenavrhujeme žádná místa, popř. ponecháváme přílohu 
vyhlášky v jejím stávajícím znění. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky 
Usn. 6/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se stávající přílohou k obecně závazné 
vyhlášce o regulaci veřejné produkce hudby. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 6/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad5) Nové stanovisko k investiční akci zkapacitnění odvodu dešťových vod 
z lokality Kamenný vrch II 

 
Návrh usnesení byl připraven na 28 ZMČ. Na tomto jednání ZMČ nebyla schválena revokace 
nesouhlasného stanoviska. Na 29. jednání ZMČ byla schválena revokace na základě 
představení projektu zástupci MMB. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že nové usnesení bude 
předloženo na další jednání zastupitelstva. 

 
Diskuze: 
 
P. starosta – na minulém zasedání jsme tady mluvili o alespoň částečné kompenzaci za tento 
záměr, který má město Brno na našem katastru a je určený pro jinou MČ. 
Zkontaktoval jsem náměstka primátora, který tuto problematiku přenesl na pana Sponara. 
P. Sponar zpracoval naše požadavky a předložil je panu náměstkovi. 
P. náměstek mi osobně volal a informoval mě, že v současnosti finanční prostředky nejsou, 
možná z výnosu z daní v březnu příštího roku. Takže se jedná pouze o sliby a nic konkrétního. 
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Ing. Pavel Kilian – není úplně jednoduché, aby město uskutečnilo takový záměr na našem 
katastru bez našeho svolení. Museli by to obhájit. Mám za to, že Nový Lískovec má dostatek 
prostoru k řešení na jeho pozemku, anebo bychom museli dostat adekvátní lukrativní pozemek 
výměnou. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

Ad 6) Změna využití prostředků na zpracování právní analýzy pro 
připomínky k ZÚR. 
 

    Navrhuji změnu účelu financování, vyčleněných a schválených nákladů v rozpočtu na rok 
2017 z právní pomoci na nákup, vybavení a provoz měřící techniky. 
Výše schválených financí na právní služby je 30.000 Kč, nové využití těchto prostředků - částka 
22.000 Kč by byla na nákup a vybavení 2 měřících přístrojů (18.000 Kč přístroje + 4.000 Kč 
meteobudky) a 8.000 Kč na provoz, zpracování a analýzy naměřených dat. 
      Jedná se o pravidelné měření kvality ovzduší – analýza měření částic PM 2,5.  Doplňkově 
měří i úroveň CO2, teploty, vlhkosti. Spektrometr je schopen porovnávat data s hodnotami stanic 
národní monitorovací sítě v ČR (nejbližší jsou ul. Lány v Bohunicích). Naměřené hodnoty se 
pomocí Wi-Fi přenášejí do užit. počítače. Jde o názorné, grafické zobrazení. 
     Naměřená data by byla součástí kontinuálního monitoringu v oblasti, jak v Brně tak i okolních 
obcí Brna-venkova. Instalací dvou měřících aparatur se připojíme k měřením již je provozováno 
obcemi Ostopovice (2 ks), Moravany (2 ks), spolky v Troubsku (zatím 1 ks) a v Modřicích (zatím 
1 ks).  U MČ v Brně probíhá podobná příprava jako u nás. 
    Tímto bychom se přidali i k měření imisního monitoringu v Bosonohách, v rámci Brna-města. 
Měřící mobilní vůz je přistaven na ulici Ostopovická. Volba lokality byla jednoznačně zvolena z 
důvodu, abychom proměřili obydlenou oblast, která se nachází mezi významnými, velmi 
vytíženými komunikacemi, Pražská x dálnice D1 (pozn.: navrhovaná lokalita při ulici Pražská je, 
dle odboru ŽP nevhodná, protože by byl zachycen pouze provoz na ulici Pražská a byla by velmi 
obtížná následná identifikace zdrojů).  
    A zároveň se můžeme připojit k probíhající měřící kampani Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje v obcích Moravany a Ostopovice, které poté bude vyhodnocovat Český 
hydrometeorologický ústav. 
   Tato data pak mohou být i přidanou hodnotou pro argumentaci vytvoření nízkoemisní zóny i v 
naší oblasti pro úpravu dopravy přes Bosonohy. 
 
Diskuse:  
RNDr. Anastazios Jiaxis – podrobně popsal odůvodnění zakoupení dvou spektrometrů. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 7/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje změnu účelu schválených finančních 
prostředků v rozpočtu na rok 2017 pro potřebu zapsaného spolku „Občané za ochranu 
kvality bydlení v Brně-Bosonohách z.s.“ z právních služeb na nákup a provoz měřících 
přístrojů, které budou spolku předány na základě darovací smlouvy. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA). 
Usnesení 7/VII/30 bylo schváleno.  
 

7a)  Rozpočtové opatření č. 24/2007 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
 
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3), písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem 
příjmů a výdajů rozpočtu o 166 000 Kč. 
Jde o zapojení vyšších příjmů za nájemné pachtovné, sankce stavebního úřadu za porušení 
stavebního zákona, pronájem nebytových prostor – objekt Vzhledná, bývalá drobná 
provozovna, náhrady soudního řízení soudní spor Kroupa. 
Naproti tomu jsou výdaje za ošetření ostrůvků ul. Pražská, ořezání a ošetření keřů v MČ Brno-
Bosonohy, oprava prostoru v přízemí budovy úřadu, kde byla v pronájmu pošta. 
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Diskuse k tomuto bodu. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – požádal o vysvětlení o jaké nákladové položky se jedná. 
P. Dočekalová – největší nákladová položka je oprava přízemí budovy úřadu, úprava zeleně 
přesáhla nad rámec toho, co se rozpočtovalo. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 8/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 na straně příjmů v objemu 10 000 Kč v položce 2460-
přijaté splátky půjček, v objemu 23 000 Kč v § 1019-ostatní zemědělská potravinářská 
činnost, v objemu + 27 000 Kč v § 2169-ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a službách, v objemu 6 000 Kč v § 3349-ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, 
v objemu 60 000 Kč v § 3613-nebytovbé hospodářství, v objemu 40 000 Kč v § 6171-
činnost místní správy a na straně výdajů v objemu 50 000 Kč v § 3745-péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň a v objemu 116 000 Kč v § 6171-činnost místní správy. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 8/VII/30 bylo schváleno. 
 

7b)  Rozpočtové opatření č. 25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
 
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3), písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem 
rozpočtu nemění. 
Jde o přesun kapitálových výdajů z blíže nespecifikovaných studií na konkrétní investiční akci 
parkoviště Troubská – na geodetické zaměření a projektovou dokumentaci. 
 
Diskuse k tomuto bodu:  
Ing. Jan Korbička – o jakou variantu parkoviště na ulici Troubská se jedná. 
P. starosta – jedná se o variantu vpravo směr Troubsko. Varianta na druhé straně bude 
vybudována z dotace na opravu účelových komunikací. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 9VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 na straně výdajů v objemu +33 000 Kč v § 2219-ostatní 
záležitosti pozemních komunikací a v objemu -33 000 Kč v § 3639-komunální služby a 
rozvoj. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 9/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad8) Úprava směrnice pro poskytování dotací neziskovým subjektům 
z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy 
 

ZMČ Brno-Bosonohy je předložen návrh na úpravu směrnice pro poskytování dotací na kulturní, 
sportovní, sociální, charitativní nebo jinou veřejně prospěšnou činnost z rozpočtu MČ Brno-
Bosonohy. Předložený návrh nahrazuje pojem finanční příspěvek pojmem dotace v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, dále zjednodušuje název směrnice. Jiné změny 
nejsou navrhovány. Jedná se o změny pojmů vyvolané novelou zákona. V důsledku toho budou 
přepracovány i vzory žádostí a vyúčtování dotací. 
Na poskytování dotací tato změna nebude mít žádný vliv. 

 
Diskuse k tomuto bodu nebyla. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 10/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh směrnice pro 
poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy.  
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 10/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad 9) Zřizovací listina zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bosonožské 
nám. 44  

 
V důsledku aktualizace majetku svěřeného zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření byla 
projednána i současná zřizovací listina školy a bylo konstatováno, že původní zřizovací listina 
z roku 2009 vyžaduje určité změny a úpravy.  
Změny ve zřizovací listině: 

• Aktualizace hodnoty nemovitého majetku svěřeného zřízené příspěvkové organizaci 
k hospodaření  

• Aktualizace hodnoty ostatního majetku ve vlastnictví zřizovatele 
• celé zřizovací listiny v číslování článků a odstavců   
•  nově zapracován článek o zástupci ředitele  
• Úprava při pronájmu movitého a nemovitého majetku, kde již není omezení, že smlouva 

o nájmu může být uzavřena se stejným subjektem pouze jedenkrát, to by vylučovalo 
pronájmy na každoročně se opakující kroužky 

• Nově stanoven objem 20 000 Kč v jednotlivém případě, od kterého má příspěvková 
organizace povinnost informovat zřizovatele a to doložením 1 výtisku nájemní smlouvy 
nebo smlouvy o výpůjčce  

• Změna názvu na daňových a účetních dokladech-zkrácený název – ZŠ a MŠ 
Bosonožské nám. 44, p.o. 

• Snížení hranice pro veřejné zakázky realizované příspěvkovou organizací na 500 000 
Kč bez DPH, čímž dojde ke sjednocení částky s vnitřní směrnicí školy pro zadávání 
veřejných zakázek  

• do doplňkové činnosti zařazeno celoživotní vzdělávání 
• oprávnění ponechat si příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku. V minulosti 

zřizovatel ponechával tyto příjmy zřízené příspěvkové organizaci, ale nebylo to ošetřeno 
ve zřizovací listině. 

 
Diskuse k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 11/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený návrh zřizovací listiny zřízené 
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 41, 
příspěvkové organizace. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 11/VII/30 bylo schváleno. 

  
Ad 10) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – oprava usnesení 

 
V některých případech bez kumulace odměn by nebylo možné zvýšení o 10 %, ale pouze o 5,79 
% 
 (rozdíl do10 % činí 122,- Kč). Z tohoto důvodu je nutné přijmout tuto opravu usnesení. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 12/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy revokuje usnesení č 9/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy – 
navýšit odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 o 10 % s účinností do konce 
volebního období a nahrazuje ho novým zněním: 
ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s kumulací odměn neuvolněných členů zastupitelstva do 
výše stávajících odměn roku 2017 s navýšením o 10 %.  
Pro: 8 
Proti: 1 (Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA) 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
 
Usnesení 12/VII/30 bylo schváleno. 
  

Ad 11) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/6 k.ú. Bosonohy 
 
Žádost podána na MMB. OÚPR nedoporučuje prodej. Na uvedeném pozemku je postavena 
garáž ve vlastnictví žadatele. 
 
Diskuse k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 13/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p.č. 300/6 k.ú 
Bosonohy. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 13/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad 12) Stanovisko MČ k prodeji pozemku p.č. 300/2 k.ú. Bosonohy 
 

Usn. 10/VII/24 ZMČ Brno – Bosonohy předběžně souhlasilo s prodejem části pozemku p.č. 
300/2 pro případnou soukromou výstavbu parkovacích stání za předpokladu podání řádné 
žádosti na MMB na dispozici s majetkem města, ke které vydá ZMČ Brno-Bosonohy konečné 
stanovisko po vyjádření OÚPR, odboru investic a ŽP a po odsouhlasení možnosti výstavby 
místním stavebním úřadem. 
 
Stanovisko OÚPR MMB je zamítavé, stanovisko OŽP MMB je také zamítavé – viz přílohy. 
 
Vyjádření SÚ Bosonohy: 
Stavba parkovacích stání v rozsahu uvedeném na situační mapě z katastru nemovitosti podléhá 
povolení stavebního úřadu. Stavební úřad v územním řízení, mimo jiné podle ust. § 90 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, posuzuje, zda je záměr 
žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Dotčeným orgánem je Odbor 
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Pozemek par.č. 300/2 k.ú. Bosonohy se 
dle Územního plánu města Brna nachází v ploše nestavební-volné, stabilizované funkční ploše 
městské zeleně, všeobecné. Podle regulativů pro uspořádání území ÚPmB nejsou parkovací 
stání v plochách městské zeleně přípustná. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba parkovacích 
stání není v souladu s ust. § 90 písm. a) stavebního zákona, proto není možné požadovaný 
záměr na výše uvedeném pozemku umístit. Stavební úřad se ztotožnil s vyjádřením OÚPR 
MMR zn. MMB/0377366/2017/Tem ze dne 29.09.2017. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 

 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 14VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 300/2 pro 
případnou soukromou výstavbu parkovacích stání. 
Pro: 6 
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Proti: 4 (Miroslav Sojka, Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Ing. Pavel Kilian, RNDr. Anastazios 
Jiaxis) 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení 14/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad 13) Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 
2018 

 
V termínu stanoveném směrnicí pro poskytování veřejné finanční podpory neziskovým 
subjektům z rozpočtu městské části bylo podáno 11 žádostí a 1 žádost bez právní subjektivity - 
oddíl stolního tenisu.    
Všechny subjekty s výjimkou Sportovních klubů Bosonohy, žádají o neinvestiční dotaci na svoji 
činnost. Charakter dotace Sportovních klubů je investiční, požadují vybudování vodovodní 
přípojky ke dvěma objektům. 
Na konkrétní projekt bylo podáno 5 žádostí: 

1. Junák – český skaut, středisko Hiawatha na provoz skautského oddílu Fénix v roce 2018 
na rozšíření zájmové aktivity o lukostřelbu a podpoření účasti na skautských hudebních 
soutěžích. 

2. Sportovní kluby Brno-Bosonohy na přivedení vodovodního potrubí od přípojky 
z hlavního řádu k dvěma objektům a provedení vlastního připojení. V popisu projektu je 
provedení hlavních přípojek vody ke dvěma objektům (nejsou specifikovány) od 
vodovodní přípojky z hlavního řádu. Délka výkopu 40 m, uložení potrubí 40 m, zasypání 
výkopu, vlastní připojení na hlavní řád a připojení na stávající rozvod v obou objektech. 
Jedná se o dotaci investiční. 

3. Svornost Bosonohy na zkvalitnění akustiky sálu Bosonožské orlovny. Jde o zavěšení 
závěsu na zadní stěnu sálu z podobné látky, z jaké je současná opona. Instalací závěsu 
se vyřeší špatné akustické vlastnosti orlovny a současně se vyřeší i estetické hledisko. 

4. Človíček (One Little) na přírodní dětský klub Človíček Brno-Bosonohy, Kolovrátek 
slavností a rituálů. Činnost přírodního dětského klubu je inspirována činností lesních 
mateřských škol. Jedná se o připomenutí některých téměř již zapomenutých slavností, 
tradic a rituálů, jak je slavili naši předci. Cílem je rozvíjet lásku a úctu k přírodě. 

5. Človíček (One Little) na hudebně společenský projekt „My se folku nebojíme“. Záměrem 
projektu je podpora hudebně talentovaných dětí a mládeže. Propojením talentové 
soutěžní přehlídky dětí a mládeže v oblasti folkového hudebního žánru a folkového 
festivalu se projekt snaží přiblížit tradiční hodnoty folkové muziky těm nejmladším. 

 
Na provozní náklady spolků bylo podáno 6 žádostí: 

1. Myslivecký spolek Hájek Bosonohy na zakoupení krmiva pro zimní přikrmování zvěře, 
opravy a údržba krmelců, úhrada škod způsobené zvěří, medikamenty, pořízení dvou 
mysliveckých psů, tak jak ukládá zákon o myslivosti. 

2. Fotbalový klub SK Bosonohy na nájemné za sportoviště, tělocvičny, hrací plochy, 
cestovné, turnaje, odměny rozhodčím, nákladů na energie, údržba travnaté plochy, 
opravy areálu včetně sportovišť, kabin a sprch, opravy a žací techniky včetně pohonných 
hmot. 

3. Tenisový klub Brno-Bosonohy na energie, jarní úpravu dvorců, nákup antuky, míčů a 
cestovné k zápasům. 

4. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy na materiální vybavení – nespecifikované, 
soustředění včetně cestovného, pronájmu prostor, energie, stravy, přípravného 
materiálu, ceny do soutěží, oprava a údržba hasičského vozu včetně pohonných hmot, 
cestovné na soutěže, volnočasové aktivity nespecifikované, školení mladých instruktorů, 
letní škola instruktorů, přednášky ZŠ a MŠ. 

5. Svornost Bosonohy na kompenzaci pronájmů prostorů pro divadelní představení, 
nácviky a pořádání divadelních představení jara a podzimu, ozvučení novoroční 
pohádky, ceny do tomboly dětského maškarního plesu a plesu v orlovně. Částku15 000 
Kč žádá oddíl stolního tenisu, který není právním subjektem a jedinou možností, jak tento 
oddíl finančně podpořit, je schválit účelovou dotaci spolku Svornost na poskytnutí 
bezplatného pronájmu pro stolní tenis. 
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6. Unie ROSKA – reg.org. Roska Brno-město na částečnou úhradu nájmu kanceláře 
včetně služeb telefonu a internetu. 

 
U spolku Rodinná pohoda Vyškov, který v minulosti žádal o dotaci na trénování paměti pro 
Senior klub Brno-Bosonohy bude v roce 2018 celá situace řešena na základě objednávky a 
následné fakturace. V důsledku toho bude navýšena částka pro Senior klub pro rok 2018 o 
částku 5 000 Kč za 10 lekcí  
Na základě směrnice pro poskytování příspěvků je stanoveno, že celkový objem poskytovaných 
příspěvků nepřesáhne 3,5% z celkové výše příjmů schváleného rozpočtu na příslušný rok bez 
zapojení financování. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je celkový objem příjmů bez zapojení 
financování 17 583 000 Kč, z toho 3,5% činí částku 615 405 Kč. 
Veřejnosprávní smlouvy na jednotlivé dotace budou zpracovány na základě schválené výše 
finančních prostředků a po provedení předběžné veřejnosprávní kontroly budou předloženy ke 
schválení na nejbližší zasedání ZMČ v roce 2018. 

 
Diskuse k tomuto bodu: 
Ing. Pavel Kilian požádal o srovnání žádostí a výší odsouhlasených poskytnutých dotací 
z minulých let. 
Tyto materiály byly obratem doloženy. 
 
Dotace – projekty 
Celkový objem dotací na projekt dle žádostí je 146 000 Kč,  celkový objem dotací na provozní 
náklady dle jednotlivých žádostí je 460 000 Kč. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 15/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 Spolku Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, IČ: 
60553707, dotaci ve výši 10000 Kč na provoz skautského oddílu Fénix v roce 2018. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Ing. Růžička Richard Ph.D., Marcela Melounová) 
Usnesení 15/VII/30 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 16/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 Mysliveckému spolku Hájek Bosonohy, IČ: 18826326, dotaci 
ve výši 20 000 Kč. 
Pro: 9 
Proti:  
Zdržel se: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D.) 
Usnesení 16/VII/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 17/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Sportovní kluby Brno-Bosonohy, IČ 13695908, dotaci 
ve výši 30 000 Kč na přivedení vodovodního potrubí od přípojky z hlavního řádu 
ke dvěma objektům a provedení vlastního připojení. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 17/VII/30 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 18/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 
20.000 Kč na zkvalitnění akustiky sálu Bosonožské orlovny. 
Pro: 8 
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Proti: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D.) 
Zdržel se: 1 (Zdeňka Lančaričová) 
Usnesení 18/VII/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 19/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 
4.000 Kč na přírodní dětský klub Človíček Brno-Bosonohy, Kolovrátek slavností a rituálů. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 19/VII/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 20/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 
4.000 Kč na hudebně-společenský projekt „My se folku nebojíme“. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Růžička Richard Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 20/VII/30 bylo schváleno 
 
Dotace – provozní náklady 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 21/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Fotbalový klub SK Bosonohy, IČ: 26596130, dotaci 
ve výši 190.000 Kč. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 21/VII/30 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Jiřího Výplacha: 
Usn. /VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Tenisový klub Brno-Bosonohy, IČ: 26593688, dotaci 
ve výši 30.000 Kč. 
Pro: 2 (Jiří Výplach, Ing. Jan Korbička) 
Proti: 7 
Zdržel se: 1 (Ing. Pavel Kilian) 
Usnesení /VII/30 nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 22/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Tenisový klub Brno-Bosonohy, IČ: 26593688, dotaci 
ve výši 40.000 Kč. 
Pro: 7 
Proti: 2 (Ing. Richard Růžička Ph.D., Jiří Výplach) 
Zdržel se: 1 (Ing. Jan Korbička) 
Usnesení 22/VII/30 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Ing. Jana Korbičky: 
Usn. /VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 
72029901, dotaci ve výši 15.000 Kč. 
Pro: 3 (Ing. Jan Korbička, Miloslav Dočekal, Jiří Výplach) 
Proti: 5 
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Zdržel se: 2 (Zdeňka Lančaričová, Ing. Pavel Kilian) 
Usnesení /VII/30 nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 23/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 
72029901, dotaci ve výši 35.000 Kč. 
Pro: 6 
Proti: 2 (Ing. Richard Růžička Ph.D., Ing. Jan Korbička) 
Zdržel se: 2 (Zdeňka Lančaričová, Miloslav Dočekal) 
Usnesení 23/VII/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 24/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 
50.000 Kč, na pronájem pro divadlo, ozvučení pohádky, tombola. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 24/VII/30 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 25/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 
15.000 Kč účelově určenou na bezplatný pronájem pro oddíl stolního tenisu. 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 25/VII/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 26/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části 
Brno-Bosonohy na rok 2018 Spolku Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, IČ: 
64331016, dotaci ve výši 10.000 Kč 
Pro: 9 
Proti: 1 (Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 26/VII/30 bylo schváleno 
 

Ad 14) Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 včetně rozpočtu 
fondů 
 

ZMČ Brno-Bosonohy je předložen základní návrh rozpočtu, který byl zpracován dle 
podkladů minulých rozpočtů, uzavřených smluv, žádostí neziskových organizací, 
podkladů zřízené příspěvkové organizace. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 
2018 je v souladu se schválenou změnou zásad přípravy rozpočtu zpracování 
v paragrafovém členění. V rozpočtu jsou zapracovány neinvestiční i investiční dotace 
neziskovým subjektům v požadované výši dle jednotlivých žádostí. 
 Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce ÚMČ od 27.11.2017 do 14.12.2017 dle 
zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 

 
Fotopublikace Bosonohy – navýšení nákladu na základě požadavku RNDr. Anastaziose Jiaxise 
o navýšení odměny pro autora. 
 
Diskuze: 



13 
 

P. starosta upozornil na počet výtisků, aby nedošlo k situaci, že kniha nebude rozprodaná. Tak 
jak se stalo v minulosti. Obdobná situace nastala letos s DVD z oslav, kdy z počtu 110 kusů 
bylo prodáno pouze kusů 40. 
P. Dočekal – p. Jiaxis má zájem o jednosto výtisků, na obci by zůstalo pouze 400. Aby se 
náklady vrátily je třeba prodat 200 kusů publikace. 
Ing. Kilián – je možné knihu darovat při vítání občánků apod. 
 
Návrh usnesení RNDr. Anastaziose Jiaxise: 
Usn. 27/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje celkovou částku výdajů na tisk knihy 
s fotografiemi o Bosonohách v celkové částce 85.000 Kč v nákladu 500 kusů. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 27/VII/30 bylo schváleno. 
 
K investičním akcím navrhl starosta doplnit do rozpočtu investiční akci – vybudování schodiště 
na ulici Vrchní k p.č. 87/9 k.ú. Bosonohy. 
 
Diskuse: 
Ing. Růžička – takže i přesto, že z debaty, která tu proběhla před měsícem vyplynulo, že se to 
nebude dávat do tohoto rozpočtu, tak přesto to tam bude. 
P. starosta – oslovila mě víc jak jedna třetina zastupitelů, proto to do rozpočtu zahrnuji. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 28/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje investiční akci do návrhu rozpočtu MČ 
Brno-Bosonohy na vybudování schodiště na ulici Vrchní v celkové částce 350.000 Kč. 
Pro: 7 
Proti: 2 (Ing. Richard Růžička Ph.D. Ing. Pavel Kilian) 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 28/VII/30 bylo schváleno. 

 
Diskuse k tomuto bodu. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 29/VII/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený schodkový rozpočet Městské 
části Brno-Bosonohy na rok 2018 s objemem příjmů ve výši 17.583.000 Kč, s objemem 
výdajů ve výši 19.985.000 Kč, přičemž schodek ve výši 2.402.000 Kč bude kryt 
financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.  
Schvaluje tvorbu a čerpání Fondu pro přebytek hospodaření minulých let na rok 2018 
v objemu 1.957.000 Kč. 
Schvaluje tvorbu a čerpání Sociálního fondu na rok 2018 v objemu 165.000 Kč. 
Schvaluje náklady vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 v objemu Kč 515.000 Kč a 
výnosy vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 v objemu 801.000 Kč s návrhem 
výsledku hospodaření po zdanění ve výši Kč 232.000 Kč. 
Pro: 6 
Proti: 2 (Ing. Pavel Kilian, Ing. Richard Růžička Ph.D.) 
Zdržel se: 2 Ing. Jan Korbička, RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 29/VII/30 bylo schváleno. 
 

Ad 15) Informace 
 

Starosta –  
Proběhlo jednání na MMB OUPR ohledně revitalizace Bosonožského náměstí, 
diskutovalo se o množství parkovacích stání. Koncem ledna bude další schůzka. 
Byla ukončena realizace projektu „Zateplení bytového domu Konopiska“ k 30.11.2017. 
 
Místostarosta 
Poděkovala za aktivní účast na akci rozsvícení vánočního stromu. 
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Pozvala zastupitele na silvestrovský večer. 
 
Zprávy z výborů a komisí. 
Stavební komise 22.11.2017 zápis – vytvořit bod na příští zastupitelstvo. 
Finanční výbor 27.11. zápis. 
 

Ad 16) Interpelace 
 

nebyly 
 

Ad 17) Různé 
 
Jiaxis v říjnu zveřejněná studie ŽUB 
 
17.1. nový plán ZMČ na rok 2018 
 
17.2. Podněty MČ k NEZ (nízkoemisní zóna) 

 
 

Ad 18) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
P. Olejníková – poděkovala zastupitelstvu a oznámila, že obdržela cenu Jmk „Křesadlo“. 
P. Ceklová – předala pozdravy od Italů. Děkují za pozvání na výročí a poslání DVD. 
P. Čoupek – vznesl dotaz ohledně sponzorování publikace o Bosonohách 
P. Kameník – jednání s firmou Alatri, snažíme se najít společnou řeč. 
 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 20:30 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 30. jednání ZMČ  

 
 
 
 
 
.................................................. 
           Miroslav Sojka 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach                                                                            Zdeňka Lančaričová 
 
 
 
 
.............................................. 
Zapsala: Martina Dvořáková 


