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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 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

Doba jednání: 18:00 - 19:50
Přítomno: 9 ( od bodu 3 počet 10 - Ing. Korbička; od bodu 7 počet 11 - Ing. Kilian)
Omluveni: 2 ( Ing. Korbička do bodu 3 a Ing. Kiiian do bodu 7)
Neomluveni: 0
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Zdenka Lančaričová, Martin Černý

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

1. Technické náležitosti

Ověřovatelé zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdenku Lančaričovou a
pana Martina Černého.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/VII/35/VII bylo schváleno.

Návrh zapisovatele:

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

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/VII/35/VII bylo schváleno.

Navržený program jednání: dle pozvánky

1. Technické náležitosti

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2020-2024

3. Plánovaná přestavba objektu na Bosonožském nám.

4. Stanovisko ke směně pozemků - MČ Brno Bosonohy III. a IV.etapa - kanalizace

5. Návrh na dispozici s majetkem - nabytí pozemku do vlastnictví města - lesní pozemek
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6. Rozpočtová opatření

7. Žádost o pokácení topolů u fotbalového hřiště

8. Kompenzace investic do majetku města - smlouva o nájmu č. 24 13 205

9. Různé

10. Interpelace

11. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Schválený program jednání:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program jednání 35 ZMČ.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/VII/35/VII bylo schváleno.

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2020-2024

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, a dle
čl.  76,  odst  3)  Statutu města Brna schválí  zastupitelstvo městské části  rozpočtový výhled městské části
každoročně do 30.9.

Zastupitelstvu městské části Brno-Bosonohy je předložen výhled příjmové části rozpočtu – místních poplatků,
příjmů z pronájmu a příjmů z vlastní činnosti.  Při  stanovení údajů výchozího roku 2019 je přihlíženo ke
skutečnosti roku 2017. Následující roky rozpočtového výhledu jsou navrženy s menšími odchylkami v téměř
stejné  výši,  protože  pokud  nedojde  ke  změně  právních  předpisů  ohledně  výše  místních  poplatků  nebo
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nezvýší sazby místních poplatků stanovené vyhláškou statutárního
města Brna o místních poplatcích, tak se výše těchto příjmů výrazně nezmění. U příjmů z nájemného záleží
vývoj na podmínkách nájemních smluv s ohledem na inflační doložku, na ukončené a nově uzavřené nájemní
smlouvy.

Vývoj kapitálových výdajů hrazených z vlastních prostředků je odvislý od koncepce samosprávy městské části a
plánovaných investičních akcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  předložený rozpočtový výhled Městské části Brno-
Bosonohy na období 2020-2024 dle přílohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Jiaxis A.)

Usnesení č. 4/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_2_35-VIIZ-2-1

3. Plánovaná přestavba objektu na Bosonožském nám.

Jelikož  pravomoc  schvalovat  vyjádření  obce  coby  účastníka  územního  řízení  není  výslovně  zákonem  č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena žádnému z obecních orgánů,
jedná se o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona obcích (v obcích, kde se
rada obce nevolí, se jedná dle ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích o pravomoc starosty). Pravomoc si může
vyhradit zastupitelstvo, lze ji ovšem svěřit rovněž starostovi a obecnímu úřadu. V případě této stavby je za
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předpokladu, že se chce zastupitelstvo ke stavbě vyjadřovat, schválit usnesení k vyhražení pravomoci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje  vyhrazení pravomoci schvalovat vyjádření obce
coby  účastníka  územního  řízení  ke  stavbě  „Změna stavby  a  rekonstrukce  objektu  Brno,  Bosonožské
náměstí 61, č.p. 46, par. č. 120, k.ú. Bosonohy“ .

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

Usnesení č. 5/VII/35/VII bylo schváleno.

V návaznosti na podání občanů doplnila tento bod místostarostka Ing. Kalná do jednání ZMČ včetně návrhu
usnesení a důvodové zprávy:

Navržený dům s obloukovým průjezdem do dvora je  nepochybně součástí  nejstarší  dochované historické
zástavby bosonožské návsi.  Objekt však již nelze vlivem necitlivé přestavby prohlásit  za národní kulturní
památku, přesto se však jedná o významný architektonicko-historický prvek na obecní úrovni a je třeba jej
chránit.

Dle vyjádření Ministerstva kultury, Oddělení památek (viz. příloha č. 1) je vhodné obrátit se s apelem na
zachování předmětné historické stavby na zastupitelstvo a upozornit ho na místní historický význam domu. Dle
příslušného vyjádření lze nynější vzhled objektu jistě rehabilitovat i důstojným způsobem do podoby, která by
napomohla zdůraznit historickou povahu domu.

Odbor  územního  plánování  a  rozvoje  MMB,  který  místo  stavebního  úřadu  nově  posuzuje  soulad  stavby
s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování ve formě závazného stanoviska jako podklad pro územní
rozhodnutí, historický význam této stavby ve svém stanovisku vůbec nezohlednil, resp. se jím nezabýval. (Dle
ust. § 18 stavebního zákona Odbor územního plánování a rozvoje ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.)

Vzhledem k tomu, že starosta městské části Brno – Bosonohy je účastníkem probíhajícího územního řízení, a to
z titulu obce, na jejímž území má být záměr umístěn, a obec v tomto řízení uplatňuje námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce, navrhuji, aby zastupitelstvo městské části vyjádřilo svůj nesouhlas s předloženou
změnou stávající stavby místního historického významu.

Ing. Jan Korbička přišel 18:20. Přítomno 10 členů zastupitelstva.

Diskuze:
Zástupce
občanů

přednesl  názor občanů žijících v bezprostřední blízkosti  navrhovaného domu a předal
petici s nesouhlasem s jeho výstavbou.

P. Brezovský krátce představil svůj záměr výstavby a řekl že proběhlo jednání s vedením městské části
na úpravě projektu.

P. starosta sešli jsme se minulý týden, domluvili jsme se na kompromisu, že z pohledu z náměstí bude
výška zachovaná a ze dvora zůstane v úrovni sousedního domu. Při výstavbě musí zajistit,
že nedojde k poškození  sousedních domů. Dále jsme hovořili  o  dostatečném zajištění
parkování.

P. Brezovský parkování bude zajištěno z části v objektu a potom v docházkové vzdálenosti cca 200
metrů.

P.starosta vnesl  dotaz  ke  SÚ -  zda  je  přípustné  parkování  mimo bytový  dům na  Bosonožském
náměstí, resp. zda je možno parkování v garážích na ul. Hoštická

Referent SÚ obecně  parkování  v  docházkové  vzdálenosti  být  může,  ale  na  takovou  vzdálenost  v
pronajatých garážích ne. Nevím, zda se najde nějaký judikát, který nám řekne opak. Je ale
možné, že když snížíte o patro nad garážemi, jak tady zaznělo, tak parkování vyjde v domě
na vlastním pozemku.

P. Viktorýn norma nerozlišuje bytové a nájemní domy.
P. Černý jsme tu proto, abychom hájili zájmy stávajícíh lidí, na druhou stranu Vám nikdo nemůže

bránit stavět. Cílem by měla být dohoda se sousedy.
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P. Střelický živím se komerčními nemovitostmi. Mnohokrát jsem se setkal s takovýmito projekty, které
byly deklarovány jako ubytování pro studenty. Praxe je úplně jiná, většinou to skončí tak,
že je tam ubytováno velké množství zahraničních lidí. Objekt je označen jako rodinný dům,
a tak by měl být i zrekonstruován.

Zástupce
občanů

s  námi  jako  se  sousedy  investor  nejednal.  Naším hlavním záměrem bylo  informovat
zastupitelstvo o tomto stavebním záměru v centru obce. Přihlásíme se na místním SÚ jako
účastníci  řízení  a  budeme  uplatňovat  své  požadavky  v  rámci  stavebního  zákona
(nedostačující infrastruktura - vývoz žumpy, bytový dům uprostřed náměstí, systém na
zvedání parkovaných automobilů za zdí obývacího pokoje souseda apod.).

P. Čunda jedná se o jeden z nejstarších domu v Bosonohách, má nějakou historickou hodnotu a měl
by se rekonstruovat jako rodinný dům.

P. Viktorýn projektová dokumentace je vypracována v souladu s předpisy, odpovídá Územnímu plánu
města Brna, což bylo potvrzeno MMB OÚPR. Územní plán nerozlišuje bytové a nebytové
domy, tudíž není důvod, aby na náměstí nemohl být bytový dům. Parkovací zvedáky budou
v  rámci  stavebního  řízení  předmětem  zkoumání  hygieny  (vyhovující  hluková  studie).
Součástí celého projektu je řešení dnešního stavu, kdy vjezd do toho náměstíčka je přes
pozemek investora.

P. starosta jedná se o účelovou komunikaci.
P. Černý investor by měl prodiskutovat se sousedy jejich připomínky a přistoupit ke kompromisu.
P. Brezovský můj projekt se týká souseda vpravo a vlevo, nevěděl jsem, že mám jít i za ostatními. O

problémech jsem dozvěděl před týdnem. Jsem ochoten jít za sousedy a najít společnou řeč.
P. Kalná budova  je  historická,  kouzlo  je  veliké,  bylo  škoda  to  zničit.  Domluvili  jsme  se  na

kompromisu.  Bod  je  na  zastupitelstvu  kvůli  podnětu  občanů,  ke  kterým patřím i  já.
Zastupitelstvo městské části si může vyhradit právo vyjadrovat se k tomuto záměru jako
účastník územního řízení. Předpokládám, že předložený projekt bude stažen.

P. Brezovský mluví se o tom, že jde o historickou budovu. Rekonstrukcemi ostatních domů v minulosti
už to bylo také poměrně narušeno.

P. Čunda v minulosti jsme mohli domy pouze zrekonstruovat nikoliv nastavovat další patra apod.
Musela se dodržet nějaká linie nádvoří.

P. tajemník v roce 2014 se rada městské části usnesla, že nesouhlasí s výstavbou bytových domů na
Bosonožském náměstí. Toto usnesení doteď nikdo nezrušil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s předloženým záměrem změny stavby nazvané
„Změna stavby a rekonstrukce objektu Brno, Bosonožské náměstí 61, č.p. 46, par. č. 120, k.ú. Bosonohy“
na pozemku par. č. 120 v k.ú. Bosonohy (sp.zn. MČBBOS 2048/18) 

a zároveň

Zastupitelstvo městské části Brno – Bosonohy

-souhlasí s tím, aby stavebník navrhl nové řešení rekonstrukce objektu

-pověřuje starostu, aby v územním řízení hájil  zájem obce na zachování stavby místního historického
významu s tím, že o průběhu řízení bude zastupitelstvo průběžně informovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Jiaxis A.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_3_35-VIIZ  3-3,  Priloha_k_bodu_3_35-VIIZ  3-4,  Priloha_k_bodu_3_35-VIIZ  3-5,
Priloha_k_bodu_3_35-VIIZ  3-6

4. Stanovisko ke směně pozemků - MČ Brno Bosonohy III. a IV.etapa - kanalizace

Směna pozemků se společností ALATRI a.s. pro potřebu výstavby oddílného kanalizačního systému. S pozemku
této společnosti jsou vyčleněny dva pozemky na základě geometrického plánu, které jsou určeny pro směnu -
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viz přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s navrhovanou směnou pozemků p.č. 1745/67 a p.č.
1745/68 ve vlastnictví společnosti ALATRI. a.s. za pozemek p.č. 1745/24 ve vlastnictví StmB, vše k.ú.
Bosonohy.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ 4-1, Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ 4-2, Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ 4-3

Směna pozemku ve vlastnictví pana Petra Kiliána pro potřebu výstavby oddílného kanalizačního systému.
Navržená směna tohoto pozemku je za pozemky města dle přílohy. Požadovaná směna je neúměrná, neboť se
jedná o pozemky u kterých bylo vydané nesouhlasné stanovisko k prodeji (3 x v posledních pětii letech), nebo
se jedná o pozemky, které pronájímá MČ Bosonohy a tento příjem je součástí plánovaného rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí se směnou pozemku p.č. 1745/32 v k.ú. Bosonohy 
dle listu vlastnictví č. 2487 za následující pozemky ve vlastnictví města Brna  - p.č. 2614/1, p.č. 2614/2, p.č.
2615,p.č. 2613 včetně rekr. objektu e.č. 191, p.č. 1542, p.č. 1544, p.č. 1545 a p.č. 2433/9 , vše k.ú.
Bosonohy,zapsané na listu vlastnictví č. 10001.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-4,  Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-5,  Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-6,
Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-7,  Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-8,  Priloha_k_bodu_4_35-VIIZ  4-9

5. Návrh na dispozici s majetkem - nabytí pozemku do vlastnictví města- lesní pozemek

Majitelka lesního pozemku dle listu vl. č. 1190 nabídla městu Brnu odprodej tohoto pozemku. Pozemek se
nachází v ploše pozemků určených k plnění funkce lesa. OÚPR vydal kladné stanovisko z hlediska uzemně
plánovacího.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s odprodejem lesního pozemku p.č.  3149/7 k.ú.
Bosonohy a jeho nabytím do majetku statutárního města Brna.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_5_35-VIIZ 5-1, Priloha_k_bodu_5_35-VIIZ 5-2

6. Rozpočtová opatření č. 22, 23, 24 a 25/2018

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 výše příjmů a výdajů rozpočtu nemění. Jedná se o
přesun v  rámci  §  3639-komunální  služby  a  rozvoj  z  kapitálových výdajů  na  výdaje  neinvestiční.  Úspora
kapitálových výdajů při nákupu malotraktoru a žacího traktoru ve výši 100 000 Kč umožňuje přesun na výdaje
neinvestiční- materiálové vybavení pro pracovní četu, pohonné hmoty a opravy techniky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje   rozpočtové  opatření  č.  22/2018  v  rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu - 100 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 3639-
komunální služby a rozvoj a v objemu + 100 000 Kč na straně neinvestičních výdajů v § 3639-komunální
služby a rozvoj.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/VII/35/VII bylo schváleno.

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o přesun finančních prostředků za nerealizovanou investiční akci parkoviště Troubská . Protože se
jedná o účelové finanční prostředky z prodeje majetku města Brna, budou přesunuty na rezervu, protože v
současné době pro ně není využití.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu - 350 000 Kč na straně kapitálových výdajů v § 2219-ostatní
záležitosti pozemních komunikací a v objemu + 350 000 Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnost jinde
nezařazené.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/VII/35/VII bylo schváleno.

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o navýšení příjmů za prodej dlouhodobého majetku - vyřazeného malotraktoru a příjmů za sankce za
porušení  stavebního zákona.  Ve výdajové části  jde o  navýšení  finančních prostředků na údržbu zeleně -
kompletní úprava předzahrádky před ÚMČ a úprava ostrůvků na ul. Pražská.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 52 000 Kč na straně kapitálových příjmů v § 3639-komunální
služby a rozvoj, v objemu + 48 000 Kč v § 2169-ostatní správa v průmyslu , stavebnictví, obchodu a
službách a v objemu + 100 000 Kč na straně výdajů v § 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/VII/35/VII bylo schváleno.

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Jde o navýšení  finančních prostředků na opravu dětského hřišťě Vzhledná dle výsledků revizní  zprávy a
současně nátěry prvků. Prostředky budou přesunuty z místní správy, poskytnutím dotace na opravy prostor
budovy ÚMČ od města došlo k úspoře vlastních prostředků za opravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2018 v ropzočtu Městské
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části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 30 000 Kč v § 3421-využití volného času dětí a mládeže a v
objemu - 30 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/VII/35/VII bylo schváleno.

7. Žádost o pokácení topolů u fotbalového hřiště

Fotbalový klub Bosonohy předložil žádost o pokácení topolů u hřiště se zdůvodněním - nebezpečí pádu - viz
příloha. Zpracovaný odborný dendrologický posudek navrhuje 3 možnosti řešení.  Předmětem schválení je
jedna z těchto možností a  s tím je třeba i schválení rozpočtového opatření. Za předpokladu schválení varianty
3 - komplexní kácení a náhradní výsadba je třeba zaplánovat potřebnou částku do rozpočtu 2019 na náhradní
výsadbu.

 

Přišel Ing. Pavel Kilian. Přítomno 11 členů ZMČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  varantu  č.  3  komplexní  kácení  s  náhradní
výsadbou.

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

Usnesení č. 14/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_7_35-VIIZ 7-1, Priloha_k_bodu_7_35-VIIZ 7-2

a zárovněň v případě schválení bodu 7-1 (varianta 3) je třeba schválit  rozpočtové opatření č.  26/2018 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy v objemu 100 000 Kč, kterým budou navýšeny finanční prostředky na
údržbu zeleně a sníženy finanční prostředky na opravu budovy ÚMČ v důsledku poskytnutí dotace od města
Brna.

Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF

Schválil: Miroslav Sojka, starosta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 100 000 Kč v § 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a v
objemu - 100 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.

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

Usnesení č. 15/VII/35/VII bylo schváleno.

8. Kompenzace investic do majetku města - smlouva o nájmu č. 24 13 205

Nájemce horní  věže  bývalé  VC Brno  předložil  žádost  o  kompenzaci  nájemného  na  další  období  formou
vložených investic do objektu. Nájemní smlouva z roku 2013 tuto kompenzaci za předpokladu odsouhlasení
umožňuje - viz přílohy

Diskuze:
P. Čunda popsal podrobněji investice, které se prováděly z důvodu špatného stavu objektu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje kompenzaci nájemného na období od 1. 7. 2019 do
30. 6. 2023 formou vložené investice ve výši  dle přílohy ve výši 390 tis. Kč s tím, že nájemné na toto
období zůstává ve stejné výši jako na období od 1.7.2013 do 30.6.2019.

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

Usnesení č. 16/VII/35/VII bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_k_bodu_8_35-VIIZ 8-1, Priloha_k_bodu_8_35-VIIZ 8-2, Priloha_k_bodu_8_35-VIIZ 8-3

9. Různé

Informace z výborů a komisí, včetně informací o zápisech z jednání.

Komise  pro dopravu a životní prostředí - dle zápisu.

Financní výbor - dle zápisu.

Informace  o  povinných  rozpočtových  opatření,  schválených  rozhodnutím  starosty  na  základě  delegace
pravomoci:

RO č. 21/2018 – účelový transfer ze státního rozpočtu ve výši 177 000 Kč na  zabezpečení výdajů sociálně-
právní ochrany dětí.

RO č. 27/2018 – účelový transfer ze státního rozpočtu ve výši 105 000 Kč na výdaje spojené s konáním voleb do
zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Přílohy:
Priloha_k_bodu_9_35-VIIZ 9-1

10. Interpelace

Ve lhůtě dle jednacího řádu nebyla žádná interpelace podána

11. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva

Ověřovatelé: Zdenka Lančaričová   ............................................................
 

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


