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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 18 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 10. 9. 2020 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Doba jednání: Od 17:00 do 19:50
Přítomno: Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš Jelínek, Mgr. Petr

Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Martin Rozmarin od 17:05 hodin,
Miroslav Sojka, Jiří Výplach

Omluveni: Martin Černý, Ing. Alois Mitrenga, Martin Rozmarin do 17:05 hodin
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.

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

A. Organizační náležitosti

Z pléna byli navrženi jako ověřovatelé zápisu zastupitelé Jiří Výplach, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitele Jiřího
Výplacha a Ing. arch. Arnošta Čoupka CSc.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/18 bylo schváleno.

Nebyly vzneseny žádné připomínky k obsahu zápisu ze 17. zasedání ZMČ.

B. Navržený program

A) Organizační náležitosti

B) Navržený program

1. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek

2. Stanovisko k úpravě OZV SMB č. 20/2001 - "statut města"

3. Stanovisko k novelizaci OZV SMB č. 17/2019 - "o místních poplatcích"

4. Stanovisko k návrhu OZV SMB "o regulaci použití pyrotechniky

5. Stanovisko k žádosti prodeje pozemku p.č. 996/1 z majetku města Brna
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6. Požadavky MČ na finanční transfery 2021

7. Rozpočtový výhled MČ na období 2022-2026

8. Harmonogram přípravy rozpočtu 2021

9. Rozpočtové opatření č. 19/2020

10. Informace z radnice

C) Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program jednání zastupitelstva v tomto znění:

 

popis:

A) Organizační náležitosti

B) Navržený program

1. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek

2. Stanovisko k úpravě OZV SMB č. 20/2001 - "statut města"

3. Stanovisko k novelizaci OZV SMB č. 17/2019 - "o místních poplatcích"

4. Stanovisko k návrhu OZV SMB "o regulaci použití pyrotechniky

5. Stanovisko k žádosti prodeje pozemku p.č. 996/1 z majetku města Brna

6. Požadavky MČ na finanční transfery 2021

7. Rozpočtový výhled MČ na období 2022-2026

8. Harmonogram přípravy rozpočtu 2021

9. Rozpočtové opatření č. 19/2020

10. Informace z radnice

C) Různé

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/18 bylo schváleno.

v 17:05 hodin se dostavil zastupitel Martin Rozmarin

B.1. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Zastupitelstvo MČ na svém 15./VIII  zasedání  dne 21.05.  2020 schválilo  pravidla  a  postupy při  zadávání
veřejných zakázek. Úprava textu je předkládána z důvodu obsahově věcného upřesnění postupu stanovení ceny
plnění, a to v kontextu cena obvyklá / cena nabídková.
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Diskuze:
V diskusi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Ing. Pavel Kilian.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje s okamžitou platností a účinností úpravu směrnice
„Pravidla a postupy při  zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části
Brno-Bosonohy“. Úprava je vyznačena v textu směrnice, která je přílohou tohoto bodu jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 2 (Jelínek L., Juráček P.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/18 bylo schváleno.

B.2. Stanovisko k úpravě OZV SMB 20/2001 – „Statut města“

S účinností od roku 2020 jsou postupovány městským částem příjmy z rozpočtu města na zimní údržbu, úklid
chodníků a na výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v
majetku města formou sloučené účelové dotace.

S ohledem na tuto skutečnost, předkládá Odbor dopravy MMB návrh změny Statutu města Brna, kterým dojde
k praktickému zpřesnění textu Statutu dle účelu poskytované sloučené účelové dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy souhlasí  s  návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001 (Statut) v oblasti Hospodaření města a městských částí, a to doplněním
článku 76 odstavce 8 písm. d) o text „ … a na zajištění čištění a zimní údržby na chodnících a ostatních
dopravních plochách ve smyslu článku 30 odst. 1 písm. d) tohoto Statutu.“

ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí předkladateli novelizace, tedy Odboru dopravy MMB.

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

Usnesení č. 4/18 bylo schváleno.

B.3. Stanovisko k novelizaci OZV SMB č.17/2019, o místních poplatcích

Odbor rozpočtu a financování MMB zaslal městským částem k projednání novelizaci obecně závazné vyhlášky
„o místních poplatcích“, která zpřesňuje legislativní úpravu platnou již od 01.01. 2020.

Diskuze:
V diskuzi vystoupil zastupitel: Martin Rozmarin

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích, která je přílohou
tohoto bodu programu

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí ORF MMB, a to neprodleně.

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

Usnesení č. 5/18 bylo schváleno.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 4 / 10

B.4. Stanovisko k návrhu OZV SMB o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Odbor vnitřních věcí  MMB se zdůvodněním zaslal  městským částem k projednání  návrh obecně závazné
vyhlášky „o regulaci používání zábavní pyrotechniky“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky, která je přílohou tohoto bodu programu

a ukládá

tajemníkovi  úřadu  zaslat  toto  rozhodnutí  Odboru  vnitřních  věcí  MMB,  v  termínu  dle  požadavku
předkladatele.

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

Usnesení č. 6/18 bylo schváleno.

B.5. Stanovisko k žádosti prodeje pozemku p.č. 966/1 z majetku města Brna

Manželé  Březnovi  opakovaně žádají  o  odkup pozemku z  majetku města  Brna.  Žadatelé  mají  pozemek v
pronájmu. Pozemek je situován za jejich rodinným domem a je v podstatě pro správu vlastníkem, tedy pro
město nepřístupný, respektive je dostupný pouze přes soukromé pozemky. V minulosti  zastupitelstvo MČ
Bosonohy souhlasilo s prodejem za podmínky, že se z pozemku vyčlení rezerva pro možnou, územním plánem
předpokládanou komunikaci (Hrazdírova). Takové dělení pozemků však nesplňuje podmínky dané vyhláškou č.
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která v §20 dost. 3) a 4) požaduje, aby při dělení
pozemků byly tyto dopravně napojeny na kapacitně vyhovující přístupnou veřejnou pozemní komunikaci. Město
Brno v uvedené lokalitě vlastní jen malou část pozemků, která z hlediska možné realizace územním plánem
navržené komunikace, nemá v celkových majetkových poměrech zásadní význam.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 966/1 o výměře 518 m2,
způsob využití  –  orná půda,  z  majetku statutárního města Brna žadatelům, tedy Ladislavu a Jarmile
Březnovým 

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně sdělit toto stanovisko žadatelům.

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

Usnesení č. 7/18 bylo schváleno.

B.6. Požadavky MČ na finanční transfery 2021

Odbor investiční MMB shromažďuje požadavky městských částí na finanční zdroje na realizaci investic, které
jsou ve vysokém stupni přípravy a budou realizovány v roce 2021. 

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.. Mgr.Petr Juráček.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje seznam požadavků městské části na finanční zdroje
na realizace investic v roce 2021 a podání žádosti na investiční transfery v pořadí priorit:

1) Rekonstrukce a revitalizace Bosonožského náměstí – 7 200 000 Kč

2) Rekonstrukce mostu přes Leskavu u sportovního areálu Hoštická – 700 000 Kč

vše s dalším desetiprocentním podílem finanční spoluúčasti městské části.

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí Odboru investičnímu MMB, a to neprodleně.

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

Usnesení č. 8/18 bylo schváleno.

Stanovisko zřizovatele k podání „Požadavků na investiční transfery v oblasti školství“.

Požadavek byl zpracován na základě výzvy Odboru školství MMB

Diskuze:
Ing. arch. Arnošt Čoupek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Pavel Kilian

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek k požadavku MČ Brno-Bosonohy na investiční
transfery pro rok 2021 v oblasti školství pro rok 2021

a souhlasí

s vypracováním studie proveditelnosti – vybudování fotovoltaické elektrárny na budovách ZŠ a MŠ

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ a MŠ.

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

Usnesení č. 9/18 bylo schváleno.

B.7. Rozpočtový výhled MČ na období 2022-2026

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 střednědobý výhled rozpočtu 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 2021 je přihlíženo ke
skutečnosti roku 2019. Následující roky střednědobého výhledu rozpočtu 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na období 2022-2026, který je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá

UR1 ÚMČ zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na období 2022-2026 v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

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

Usnesení č. 10/18 bylo schváleno.

B.8. Harmonogram přípravy rozpočtu 2021

Na základě Zásad přípravy rozpočtu je předložen ke schválení harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021.

V  harmonogramu  je  počítáno,  že  Finanční  výbor  projedná  návrh  rozpočtu  dvakrát,  po  přijetí  žádostí
neziskových subjektů a požadavků předsedů komisí, a poté ucelený návrh ve II.fázi.

V případě, že samospráva bude chtít jiný postup při schvalování, je třeba předložený návrh upravit.

Diskuze:
Mgr. Petr Juráček

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  harmonogram přípravy rozpočtu Městské části
Brno-Bosonohy na rok 2021, který je přílohou tohoto bodu jednání

a ukládá

UR1 ÚMČ řídit se harmonogramem při přípravě rozpočtu.

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

Usnesení č. 11/18 bylo schváleno.

B.9. Rozpočtové opatření č. 20/2020

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

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení výdajů na pojistné veškerého majetku MČ Brno-Bosonohy včetně
pojištění odpovědnosti a současně snížení výdajů na poskytnutí finančních darů obyvatelům za připojení na
kanalizační řad, a to z důvodu posunutí termínu kolaudace celé stavby.

V roce 2020 bylo uhrazeno zpětně pojištění za období roku 2019 ve výši 56232 Kč (v roce 2019 není v rozpočtu
u pojistného žádné čerpání) a dále došlo k navýšení pojistného z důvodu škodného průběhu – pojistné plnění za
poškozené kontejnerové stání Ševčenkova ve výši 53 378 Kč. Rozpočtové opatření je připraveno na navrhované
roční pojistné 72 139 Kč, aktuálně je jednáno s pojišťovnou o jeho snížení..

Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

Diskuze:
V rámci diskuze vystoupili zastupitelé: Mgr. Petr Juráček.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2020 v objemu + 71 000 Kč na straně výdajů v § 6320-pojištění funkčně
nespecifikované a v objemu – 71 000 Kč na straně výdajů v § 2321-odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly.

Ukládá

ÚR1 zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2020 a zveřejnit v
souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

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

Usnesení č. 12/18 bylo schváleno.

B.10. Informace z radnice

Před započetím projednávaní bodu předsedající informoval o odpovědi právní kanceláře na dotaz zastupitele
Mgr. Petra Juráčka - Jaké hrozí postihy zastupitelům, pokud záměrně porušují své usnesení.

Odpověď:

…kontrola plnění usnesení zastupitelstva spadá dle zákona do kompetence kontrolního výboru. Ten, pokud
zjisti pochybení vyhotoví o něm zápis, ve kterém uvede, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a
návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, společně s vyjádřením orgánů/osob, kterých se kontrola
týkala. Tato písemná zpráva je pak předložena zastupitelstvu obce, které by ji mělo projednat.

 

Žádné konkrétní sankce či postihy za nedodržení uvedeného usnesení zastupitelstva však zastupitelům ze
zákona  nehrozí.  Pokud  však  dojde  ke  kontrole  plnění,  potažmo  neplnění  diskutovaného  usnesení
zastupitelstva, bude se k tomu muset pan starosta a pan místostarosta vyjádřit, neboť zastupitelstvu je zápis
o kontrole předkládám právě i s vyjádřením kontrolovaných osob. Ačkoliv za nedodržení ze zákona neplyne
přímá sankce, mohlo by toto sloužit jako „politická“ záminka pro opozici k iniciaci případného hlasování o
odvolání starosty či místostarosty dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

S pozdravem

Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Němcová

Riegrova 1, Brno – Královo Pole 612 00

Starosta MČ:

16.6. kanalizace kontrolní den

18.6. hřiště Hoštická kontrolní den

19.6. prohlídka stavby kanalizace + kontrola pracovní čety

22.6. cyklostezka les Kohoutovice Troják-Bosonohy

23.6. schůzka s firmou Veselý ohledně úpravy polní cesty ul Hoštická

24.6. schůzka p. Kameník – cesta do cihelny, schůzka s ředitelem firmy DIRS Brno – nájemní smlouva
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25.6. hřiště Hoštická kontrolní den

25.6. rozloučení se školním rokem ve škole a školce

30.6. kanalizace kontrolní den

30.6. poděkování řediteli SŠSŘ Ing. Hyprovi – odchod do důchodu, předání víceúčelového hřiště Hoštická

7.7.  kontrola pracovní čety

8.7.  schůzka se zhotoviteli kanalizace – další postup prací

9.7.  jednání s panem Saitlem (DPMB) – přesunutí zastávky autobusu 69

10.7. KAM – finální představení tří variant X43

15.7. kanalizace – schůzka se stavbyvedoucím – úklid, úprava chodníků

21.7. kanalizace – kontrolní den, kontrola pracovní čety

24.7. kontrolní prohlídka ulic dotčených stavbou

27.7. schůzka s technickým ředitelem Brněnských komunikací Ing. Nekulo – místní a účelové komunikace

29.7.  Ing.  Liška  –  postup  při  zpracování  dokumentace  a  znaleckého  posudku  na  most  ul.  Hoštická
(fotbal.hřiště) + napojení kanalizace na objekty hasička a škola.

30.7. schůzka s BVK Ing. Turek – kanály na ulici Pražská

1.8. – 16.8. dovolená

17.8. projekt panenka Marie + Leskava – p. Kučera

17.8. jednání p. Vítkovič – nájemní smlouva

18.8. dopravní komise RMB

19.8. zjištění nalezené kanalizace na velké ceně, monitoring a mapové podklady k dalšímu jednání s BVK o
předání  do vlastnictví.  Prohlídka postupu prací  na výstavbě kanalizace na ulici  Přímá,  Bosonožské nám.
Hoštická a u ZŠ. Zastupitelstvo.

20.8. opětovné jednání ohledně nalezené kanalizace. Proškolení pracovníky MMB – obsluha a nouzové spuštění
sirény.

21.8.  smlouva o umístění reklamního zařízení s firmou BigBoard Praha, podpis smlouvy Ing. Jenčkovou –
Bosonožské nám.

24.8. kontrola výstavby kanalizace – úklid a čištění + kontrola pracovní čety

25.8. jednání v Urbancentru – výběr trasy X43. Opětovné jednání s panem Saitlem ohledně posunutí zastávky
autobusu č. 69

26.8. jednání s panem Kučerou – Panenka Marie + Leskava. Schůzka s pracovnicí Charity Brno paní Sváčkovou
ohledně zaměstnance pan Galbavého.

27.8. sněm starostů

29.8. příprava zařízení pro kulturní akci rozloučení s prázdninami

30.8. úklid kulturní akce

1.9.  vítání prvňáků, jednání s Ing. Vranou (TSB) – umístění dalšího sloupu el. vedení v ulici Rebovka, nákup
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mobiliáře.

2.9.  jednání s JUDr. Němcovou na společném postupu v kauze Brněnka.

Diskuze:
V diskuzi vystoupili zastupitelé: Martin Rozmarin, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Ing. Pavel Kilian, Mgr.
Petr Juráček
Zastupitel Mgr. Petr Juráček vznesl doplňující dotazy:
30.7. ulice Pražská kanály -  o co se jednalo 21.8. smlouva o umístění reklamního zařízení s firmou
BigBoard 1.9. sloup veřejného osvětlení na ulici Rebovka. Kam postoupilo jednání? Dále jaká je možnost s
umístěním chodníčku na této ulici. 2.9. Brněnka. Jak na tom jsme:
Odpovědi pana starosty: ad 30.7. - kanály pod koly projíždějících aut klepaly. Upozornili jsm SÚS JmK
jako správce komunikace. Jednalo se o poklopy hydrantů. Pracovníci  BVK na ně instalovali  gumové
vložky. ad. 21.8. zájmem firmy BigBoard je umístění reklamního zařízení v areálu startu v obou směrech.
ad  1.9.  jednali  jsme ze  zástupci  TSB Brno,  dohodli  jsme vhodné  umístění  sloupu  VO,  které  bude
provedeno  dle  standardů  města  Brna.  Dle  projektu  je  zde  plánovaná  komunikace  s  půlmetrovým
štěrkovým okrajem. Jedná se jestli bude možné posunout a utvořit širší štěrkový pás pouze na jedné
straně komunikace. ad. 2.9. jednání u soudu bylo odročeno na žádost právníka Brněnky

Zastupitelka Ing. Daniela Kalná navrhla revokaci usnesení č. 11/15 ze dne 21.5.2020.

(Zařazení bodu na každém zasedání zastupitelstva Informace z radnice, kde starosta a místostarosta písemně
předloží  zásadní  informace  z  dění  v  MČ za  uplynulé  období.  ZMČ Brno-Bosonohy  pověřuje  starostu  a
místostarostu  průběžným zasíláním aktuálních informací, především formou e-mailu, všem zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje revokaci usnesení č. 11/15 ze dne 21.5.2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 4 (Jelínek L., Juráček P., Kilian P., Rozmarin M.) / Zdrželi se: 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

C. Různé

Dopravní komise nezasedala.

Stavební komise nezasedala.

Kulturní komise - zasedala 25.8.2020 dle zápisu.

Finanční výbor - bude zasedat v září.

Informace starosta:

- starosta informoval o plánované výsadbě povinné po provedeném vykácení stromů v MČ, tak o vhodné obnově
uschlých stromů za ulicí Hoštická (odhad 30 stromů).

- kauza Skopalík - došlo ke demontování a posunutí stavby, bude zahájeno nové řízení.

- proběhne setkání s FK SK Bosonohy. Téma ohledně odkoupení pozemku pod parkovištěm nebylo probíráno.

 

Referát ÚR1 informoval o povinných rozpočtových opatřeních schválených starostou

Rozpočtové  opatření  č.  14  a  15/2020  -  účelové  finanční  prostředky  Státního  rozpočtu  poskytnuté
prostřednictvím Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky, obě opatření ve výši 30 000 Kč
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Rozpočtové  opatření  č.  18/2020  –  transfer  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  pro  zřízenou  příspěvkovou
organizaci ZŠ  a MŠ Bosonožské nám. 44 na doplnění vybavení včelařského kroužku ve výši 17 000 Kč

Rozpočtové opatření č. 19/2020 – účelový transfer z všeobecné pokladní správy Státního rozpočtu na výdaje
spojené v volbami do zastupitelstev krajů ve výši 81 000 Kč

Ověřovatelé: Jiří Výplach   ............................................................
 

Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc.   ............................................................
 
Starosta Miroslav Sojka   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


