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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
 

Zápis 
 
 

z 29./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 01.11.2017 v zasedacím sále 
ÚMČ Brno–Bosonohy 

 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 11 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, Černý Martin, Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis Anastazios, 
Dočekal Miloslav, Ing. Kilian Pavel. 
Nepřítomni:  
Omluveni:     
Hosté: Mgr. Petr Hladík – 1. náměstek primátora města Brna, Ing. Jan Sponar – projektový 
manažer bytového odboru MMB - k bodu 2 
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:04 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 11 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav, 
Ing. Kalná Daniela, Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička 
Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, Ing. Korbička Jan, RNDr. Jiaxis Anastazios, Dočekal 
Miloslav, Ing. Kilian Pavel. 
 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Představení projektu Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II  
3) Rozpočtové opatření č. 20,21/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
4) Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 – přípravu rozpočtu 2018 
5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2017 – snížení plánu investic (pozemky SK) 
6) Příprava plánu investic na rok 2018 (přípravu rozpočtu 2018) 
7) Různé 

A.  jmenování nových členů školské rady za zřizovatele 
8) Interpelace 
9) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad1) Technické náležitosti 

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou. 
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 1/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/29 bylo schváleno. 
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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/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/29 bylo schváleno.  
 
Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. Připomínka byla 
zaslána písemně Ing. Korbičkou, doplnění usnesení ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s výstavbou 
v lokalitě bývalé cihelny v případě, že výstavba bude respektovat zájmy městské části v plném 
rozsahu.   
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 3/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s výstavbou v lokalitě bývalé cihelny v 
případě, že výstavba bude respektovat zájmy městské části v plném rozsahu. 
 

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA) 
Usnesení 3/VII/29 bylo schváleno.  
 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn.  4/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 28/VII ZMČ. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 4/VII/29 bylo schváleno. 
 
 
Zápis 27 ZMČ je považován za schválený. 
 
Schválený program jednání: 
 
 
1) Technické náležitosti 
2) Představení projektu Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II  
3) Rozpočtové opatření č. 20,21/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 
4) Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 – přípravu rozpočtu 2018 
5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2017 – snížení plánu investic (pozemky SK) 
6) Příprava plánu investic na rok 2018 (přípravu rozpočtu 2018) 
7) Různé 

A.  jmenování nových členů školské rady za zřizovatele 
8) Interpelace 
9) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
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ad3) Rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 

 
 
A/ Jedná se o povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se 
zvýší objem rozpočtu. 
Jde o poskytnutí části neinvestičního transferu z Ministerstva financí na úhradu výdajů 
spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 5/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 48 182 Kč na straně příjmů v položce 4111-
investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a v objemu 
48 182 Kč na straně výdajů v § 6114-volby do Parlamentu ČR. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/29 bylo schváleno 
 
 
B/ Jedná se o povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se 
zvýší objem rozpočtu. 
Jde o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna, Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna na nábytkové vybavení zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ Bosonožské nám. 44 – na šatní skříňky, navýšení původního transferu dle 
požadavku městské části (původní transfer 120 000 Kč). 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn.6/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 200 000 Kč na straně příjmů v § 6330-převody 
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a v objemu 200 000 Kč na straně výdajů v 
§ 3119-ostatní záležitosti základního vzdělávání. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 6/VII/29 bylo schváleno 
 
 
Na základě námitky zastupitele RNDr. Anastaziose Jiaxise došlo k doplnění bodu 3 o Delegace 
pravomoci při schvalování rozpočtových opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn.7/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu 3 o „Delegace pravomoci při 
schvalování rozpočtových opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy“. 

Pro: 9 
Proti: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Zdržel se: 1 (Ing. Jan Korbička) 
Usnesení 7/VII/29 bylo schváleno. 
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C/ Zákon č. 250/2000 Sb., v § 16, odst. 2, stanoví, že rozpočtová opatření se uskutečňují 
povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů 
vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 
 
 
 
Navržené usnesení deleguje na starostu pravomoc schvalovat pouze rozpočtová opatření, která 
mají vazbu na jiné rozpočty, jedná se o transfery z rozpočtu města, státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje, evropských fondů aj. 
Potřeba delegace této pravomoci je dána následujícími okolnostmi: 

1) Pravomoc schvalovat rozpočtová opatření má pouze zastupitelstvo městské části, které 
nezasedá pravidelně každý měsíc 

2) V rámci města je třeba zařadit dotaci vždy ve stejném období z důvodu konsolidace  
3) Městská část má nastaveno ostré hlídání rozpočtu, tzn. že neuhradí žádný výdaj bez 

krytí rozpočtu. 

Téměř ve všech povinných rozpočtových opatřeních je přesně dáno zařazení příjmů a výdajů 
na konkrétní paragrafy, takže zastupitelstvo v podstatě nemá žádnou pravomoc tyto údaje 
měnit. Schválením rozpočtových opatření potvrzuje pouze zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu.   
Z důvodu informovanosti by každé povinné rozpočtové opatření schválené starostou bylo dáno 
na vědomí ZMČ, které v případě nesouhlasu s jeho schválením by mohlo provést úpravu 
rozpočtu dle svého uvážení. Toto by mohlo nastat např. v případě úpravy dotace ze státního 
rozpočtu na výkon státní správy z důvodu počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ. 
Každé rozpočtové opatření je dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
vyvěšeno na webových stránkách městské části a informace o jeho schválení a o možnosti 
nahlédnutí je vyvěšena na úřední desce městské části po celý rozpočtový rok. 
Schválením této delegace by nedošlo k zásadnímu omezení pravomoci zastupitelstva, jen 
k možnosti hradit potřebné výdaje v termínech a ke sjednocení zařazení úpravy obou 
souvisejících rozpočtů ve stejném období. 
V případě, že delegace pravomoci nebude schválena, se jeví jako potřebné svolávat zasedání 
zastupitelstva měsíčně s termínem do 20.dne v měsíci, aby bylo možné schvalovat rozpočtová 
opatření v souladu se zákonem. 
 
Diskuze: 
P. Jarmila Dočekalová – informovala zastupitele o nutnosti delegování těchto pravomocí, které 
vyplývají z různých okolností, především četnost zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, 
kdy v období mezi jednotlivými zasedáními je nutné schválit povinné rozpočtové opatření 
(volby). Nejedná se o žádné rozšíření pravomocí starostovi. 
Ing. Tomáš Návrat – doplnil, že schválená povinná rozpočtová opatření by byla předložena na 
dalším zasedání zastupitelstva jako informace. 
Doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA – o jaké jiné rozpočty se jedná? Jde o státní rozpočet 
a rozpočet města nebo i soukromý rozpočet? 
P. Jarmila Dočekalová – může být i rozpočet kraje nebo evropské fondy atp. Usnesení může 
být doplněno o „veřejný“. 
Doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA – ano, takto bych to chtěl specifikovat. Další 
připomínkou je paragraf 16, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, který nepřináší do tohoto usnesení nic nového. 
 
Návrh usnesení doc. Růžičky 

Usn. 8/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy deleguje na starostu pravomoc schvalovat veškerá 
povinná rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy prováděná v případě změny 
ve finančních vztazích k jinému veřejnému rozpočtu a pověřuje starostu o jejich 
schválení informovat na nejbližším zasedání ZMČ Brno-Bosonohy. 

Pro: 11 
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Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 8/VII/29 bylo schváleno 
 
 

ad4) Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 – přípravu 
rozpočtu 2018 
 

S účinností od 1. ledna 2018 je platný zákon (nařízením vlády č. 318/2017 Sb.), o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků zásadně mění stávající právní úpravu 
právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy, 
městských částí hlavního města Prahy a městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a zavádí do praxe nové koncepční řešení celé problematiky 
odměňování členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, včetně nové konstrukce a jiné diferenciace výše odměn. Zákon dále ke 
dni své účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.  
Všeobecně se očekává výrazný nárůst odměn, zvláště pak u větších celků. Paradoxně skupina 
1000 – 3000 obyvatel, která je velmi častá odebráním příplatku za rozšířenou působnost je ve 
výpočtu bez nárůstu – v oblasti 2000 – 2600 obyvatel, v oblasti 2600 – 2990 jde dokonce do 
mínusu. Zde lze očekávat doplnění – rozdělení kategorie v dalším období, v mezidobí je 
doporučeno řešit formou odměn (nově v zákoně u uvolněných – max. 2x  za rok do výše měsíční 
odměny) a novými prvky – možnost příspěvku na penzijní a nebo životní pojištění. V případě 
Bosonoh, kdy nárůst je ve výši cca 30 Kč hrubého možnost dorovnání např. částkou 5 000,- Kč 
měsíčně na penzijní připojištění. 
 
Nový zákon zná pouze výpočet na celé volební období dle stavu počtu obyvatel k 1.1. v roce 
konání voleb, tj. výpočet odměny pro všechny se bude nově stanovovat u nás v kategorii 1001 
– 3000 k 1.1.2014. 
Nově již přechází i ve výkonu uvolněného člena (starosty) ke sbližování legislativy k normálním 
pracovně právním vztahům, tj. nemocenská, evidence dovolené, při skončení místo odměny 
odchodné apod.  
Nově lze i aplikovat počet účastí a četnost zasedání výborů a komisí v rozdílné výši.  Usnesení 
zastupitelstva je závazné po celou dobu, pokud nebude přijaté nové a koncem vol. období 
zaniká. 
Každá odměna musí být odsouhlasena zastupitelstvem. 
Pokud se odměny kumulují, musí být schváleno v zastupitelstvu 
Nově je možné schválit i odměny a členům výborů a komisí – nečlenům zastupitelstva. 
  
Vzhledem k tomu, že stávající odměny byly kumulovány – viz přiložené tabulky a porovnání, a 
do kumulace vstupovala i odměna za člena zastupitelstva (tato již v novém výpočtu se nesmí 
kumulovat), je nutné schválení těchto usnesení, které budou zároveň i podkladem pro přípravu 
rozpočtu na rok 2018. 
 
Diskuze: 
Ing. Tomáš Návrat podal doplňující informace o odměnách starosty, zastupitelů, členů výborů 
a komisí. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – je nějaký podaný návrh na odměny od vedení radnice? 
P. starosta – byly předloženy maximální výše odměn, jde o návrh navýšení odměn a zda bude 
s kumulací nebo bez. 
P. Martin Černý – navrhuji, aby odměny zůstaly ve stejné výši. 
P. Zdeňka Lančaričová – navrhuji maximální výši bez kumulace.  
 
 

A) Návrh usnesení Miroslava Sojky 

Usn. /VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje kumulaci odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva od 1.1.2018. 
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Pro: 5 (Zdeňka Lančaričová, Marcela Melounová, Ing. Daniela Kalná, Miroslav Sojka, Jiří 
Výplach) 
Proti: 0 
Zdržel se: 6  
Usnesení /VII/29 nebylo schváleno. 
 
 

B) Návrh usnesení Zdeňky Lančaričové:  

Usn. /VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje maximální výši odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva od 1.1.2018 bez kumulace. 

Pro: 5 (Zdeňka Lančaričová, Jiří Výplach, Marcela Melounová, Miroslav Sojka, Ing. Daniela 
Kalná) 
Proti: 0 
Zdržel se: 6 
Usnesení /VII/29 nebylo schváleno. 
 
 

C) Návrh usnesení Martina Černého 

Usn. /VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy zachovat odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
od 1.1.2018 ve stejné výši. 

Pro 5 (Ing. Pavel Kilián, doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. 
Jan Korbička, Martin Černý) 
Proti 5  
Zdržel 1 (Miloslav Dočekal)  
Usnesení /VII/29 nebylo schváleno. 
 
 

D) Návrh usnesení Miloslava Dočekala 

Usn. 9/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy navýšit odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 
o 10 % s účinností do konce volebního období 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Ing. Jan Korbička) 
Usnesení 9/VII/29 bylo schváleno. 
 
 

E) Návrh usnesení Jiřího Výplacha: 

Usn. 10/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje příspěvek na penzijní připojištění 
uvolněného zastupitele od 1.1.2018 ve výši 5 000 Kč měsíčně do konce volebního období. 

Pro: 8 
Proti: 2 (RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Jan Korbička) 
Zdržel se: 1 (Miroslav Sojka) 
Usnesení 10/VII/29 bylo schváleno. 
 
 

Ad5) Úprava plánu rozpočtu na rok 2017 – snížení plánu investic (pozemky SK) 
 

Jedná se o 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 
sníží objem rozpočtu. 
Jde o přesun prostředků na kapitálové výdaje – výkup pozemků na ul. Vzhledná od Sportovních 
klubů do rezervy příštích období prostřednictvím snížení financování. 
 
 
 
K rozpočtovému opatření je přiložen zápis ze společného jednání se Sportovními kluby, 
z kterého vyplývá, že v současné době není z jejich strany o prodej pozemku zájem. Proto je 
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třeba upravit soupis kapitálových výdajů a snížit rozpočtové prostředky o ty výdaje, které 
nebudou vůbec realizovány. 
 
P. starosta informoval o jednání s SK Bosonohy a o jeho závěru. 
 
Diskuze: 
Ing. Jan Korbička – jaký je důvod neprodat tyto pozemky, když to slíbili? 
P. starosta – prodej nebyl přislíbený. Sportovní kluby s námi počítají jako s prvním zájemcem, 
došlo ke vzájemné dohodě a prodeji pozemku pod samoobsluhou, ale v současné době nemají 
zájem ostatní pozemky prodávat. 
Ing. Jan Korbička – nejedná se o zmařenou investici? 
P. starosta – parkoviště je vybudováno se souhlasem majitele i s vědomím SMB, které poskytlo 
dotaci. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 11/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 1 000 000 Kč na straně výdajů v § 2219-ostatní 
záležitosti pozemních komunikací a v objemu 1 000 000 Kč snížení financování v položce 
8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.  

Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (RNDr. Anastazios Jiaxis) 
Usnesení 11/VII/29 bylo schváleno.  
 
V 18:10 přišli zástupci SMB Mgr. Petr Hladík, Ing. Jan Sponar. Byl operativně zařazen bod č. 2. 
 
 

Ad2) Představení projektu Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality 
Kamenný vrch II  
 

Zástupci statutárního města Brna – 1. náměstek primátora Brna Mgr. Petr Hladík a MMB Bytový 
odbor Ing. Jan Sponar podrobně představili prezentaci o řešení odvádění dešťových vod 
Jemelkova/Klobásova – investiční záměr a – umístění retenční nádrže na pozemku p.č. 2162/6 
v k.ú. Bosonohy. 
 
V diskuzi vystoupili zastupitelé Sojka, Kilian, Jiaxis, Černý, Korbička a z řad občanů pan 
Čoupek a Pavlata. 
P. starosta – vznesl dotaz na časový harmonogram výstavby retenční nádrže a upozornil, že 
z rozhovoru s paní starostkou vyplynulo, že MČ Nový Lískovec není nakloněna této výstavbě. 
Dále zastupitelé diskutovali o snížení významného příjmu pro MČ – pronájem pozemku, o jeho 
znehodnocení, znemožnění výstavby například budoucí tramvajové trati do Bosonoh a žádné 
zajištění záruk pro budoucí rozvoj Bosonoh. Zastupitelé položili technické dotazy ohledně 
kapacity nádrže, jejího konstrukčního provedení v souvislosti s geologickými podmínkami dané 
lokality, možnost řešení odvodnění zasakováním. 
 
Ing. Jan Sponar – výstavba v horizontu let 2020 až 2022. Paní starostka navrhovala 
vybudování místních lokálních retencí po sídlišti. Jedná se o hodně náročné provedení. Veškerá 
hydrogeologická řešení výstavby prověřuje odborná firma, zasakování nebylo v dané lokalitě 
doporučeno. 
Mgr. Petr Hladík – zdůraznil, že je důležitá spolupráce s městskými částmi a neučinit 
rozhodnutí nezávisle. Zakryté provedení nádrže je pro město nerentabilní. Možnost budoucí 
výstavby dopravní infrastruktury je prověřovaná s odborem dopravy. 
 
 
 
 
Na závěr diskuze bylo dohodnuto hlasovat o revokaci usnesení č. 5 z 27. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy  
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 12/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s revokací usnesení č. 5 z 27. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy týkajícího se nesouhlasného stanovisko MČ Brno-
Bosonohy k investičnímu záměru města – „Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality 
Kamenný vrch II“. 

Pro: 10 
Proti: 1 (Miroslav Sojka) 
Zdržel se: 0 
Usnesení 12/VII/29 bylo schváleno.  
 
 

Ad6) Příprava plánu investic na rok 2018 (přípravu rozpočtu 2018) 
 

Na základě návrhu zastupitele Martina Černého byl bod –  Příprava plánu investic na rok 2018 
přesunut na další zasedání zastupitelstva. 
Byla dohodnuta pracovní schůzka pouze k tomuto bodu na 15.11.2017 v 17:00 hodin. 
 

 
ad7) Různé 

 
P. starosta – schůzka v Novém Lískovci – ohledně návrhů na vytvoření nízkoemisních zón 
v Brně, první je navržená v centru Brna a druhá v Bosonohách. Podklady budou doručeny na 
MČ během měsíce. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – důležité ohledně těžkotonážní dopravy. 
 
 
A.  jmenování nových členů školské rady za zřizovatele 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 

Usn. 13VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje Ing. Danielu Kalnou a doc. Ing. Richarda 
Růžičku, PhD., MBA, jako členy školské rady za zřizovatele. 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Ing. Daniela Kalná, doc.Ing. Richard Růžička, PhD. MBA)  
 
Usnesení 13/VII/29 bylo schváleno. 
 
 
RNDr. Anastazios Jiaxis – mám prosbu, aby částka, která byla určena pro spolek Občané za 
ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách na služby právníkům, byla použita na nákup 
přístrojů k měření hluku a kvality ovzduší. 
P. starosta – důležitá je kalibrace těchto přístrojů. 
Ing. Jan Korbička – s přístrojem musí určitě pracovat oprávněná osoba. 
Místostarostka – lampionový průvod 14.11.2017. 
3.12.2017 rozsvícení vánočního stromku. 
RNDr. Anastazios Jiaxis – prosba o možnost zúčastnit se presentace železničního uzlu 
Brno. 
 
 

ad1) Interpelace 
 

nebyly 
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ad2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

 
 
 
Pavlata – přednesl informace z opravy bytového domu Konopiska 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 21:10 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 29. jednání ZMČ  

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


