Zápis

z 2. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 26. listopadu 2018
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

7:30 hodin

Přítomni:

Mgr. Lucie Pokorná
Mgr. Filip Leder
Ing. Pavel Tyralík
Bc. Petr Machálek
Ing. Ivo Procházka
Libor Tupa

Omluven:

Josef Červenka

Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky
JUDr. Jitka Jirmanová - vedoucí právník úřadu

P r o g r a m:
1. Kontrola úkolů
2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany18,
byt č. 7, Brno a Nejedlého 6, byt č. 10
2.2 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 11,
byt č. 24, Brno a Dubová 1, byt č. 4
2.3 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 15 v domě Jindřichova 8, Brno s dluhem
2.4 Pronájem obecního bytu č. 8, Voroněžská 6, vel. 1+1
2.5 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 9, Brno,
po přechodu nájmu bytu
2.6 Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 51 v domě Voroněžská 6, Brno, na dobu určitou
2.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 29.3.2012 – nájemce STOS – TZ Brno, s.r.o.
2.8 Dodatek č. 13 k Úplnému zn. smlouvy o pronájmu domovních kotelen, výměníkových,
boilerových a hydroforních stanic ze dne 25.4.1996 – nájemce STOS – TZ Brno, s.r.o.
2.9 Záměr pronájmu prostoru č. 648 v 1. PP bytového domu na ul. Vychodilova 2528/7,
Brno, České telekomunikační infrastruktuře a.s., IČ: 040 84 063
2.10 Jmenování členů krizového štábu městské části Brno-Žabovřesky

3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 18/2018
3.2 Rozpočet městské části Brno-Žabovřesky na rok 2019, včetně bytového hospodářství a
tvorby a použití peněžních fondů
4. Odbor investiční
4.1 Jmenování členů a náhradníků komise pro výběr nejvhodnější nabídky jednotlivých
výběrových řízení – tzv. minitendrů – zadaných dle rámcové příkazní smlouvy
„Administrace výběrových řízení“
4.2 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a
náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení organizovaná
přímo Úřadem městské části Brno-Žabovřesky
4.3 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a
náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení zajišťovaná
pro jednotlivá zadávací řízení prostřednictvím vybraného příkazníka
4.4 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
kontejnerových stání v MČ Brno-Žabovřesky“
4.5 Přihlášení Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova do soutěže Stavba
Jihomoravského kraje 2018
5. Odbor sociální
5.1 Žádost o podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
5.2 Smlouva o zpracování projektového záměru
6. Odbor kultury
6.1 Žádost o slevu z nájmu velkého sálu KD Rubín pro uskutečnění vánočního představení a
školního provedení muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZŠ Brno, Jana
Babáka 1, příspěvková organizace, v termínech 4. 12., 7. 12. a 8. 12. 2018.
6.2 Žádost o slevu z nájmu velkého sálu KD Rubín pro uskutečnění akce „Zpívání pro
zdraví“, v termínu 13.12.2018, organizací Senioři ČR, základní organizace
Brno-Žabovřesky, p. s.
7. Úsek tajemnice
7.1 Pověření členů ZMČ BŽ k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při
občanském sňatku
7.2 Určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních (sňatečních) obřadů na rok 2019
8. Různé
Hlasování o programu:

6:0:0

schváleno

2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany18,
byt č. 7, Brno a Nejedlého 6, byt č. 10
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o
postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 18, byt č. 7, vel. 1+1,
Brno a Nejedlého 6, byt č. 10, Brno, vel. 3+1. Účinnost Dohody o postoupení práv a
povinností z nájemní smlouvy k byt dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je
podmíněna souhlasem všech vlastníků bytů jednotlivých postupitelů,
schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 7, Pod Kaštany 18, Brno, která je podmínkou pro
uzavření nové nájemní smlouvy v souladu s ust. § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Dohoda o ukončení nájmu bytu a následné uzavření nové nájemní
smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být uskutečněno
do tří měsíců ode dne, kdy dohoda nabyla účinnosti, jinak souhlas vlastníka bytu pozbude
platnosti.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.2 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Pod Kaštany 11, byt č. 24, Brno a Dubová 1, byt č. 4
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o
postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 11, byt č. 24, vel.
3+kk, Brno a Dubová 1, byt č. 4, Brno, vel. 2+1. Účinnost Dohody o postoupení práv a
povinností z nájemní smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
je podmíněna souhlasem všech vlastníků bytů jednotlivých postupitelů,
schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 24, Pod Kaštany 11, Brno, která je podmínkou
pro uzavření nové nájemní smlouvy v souladu s ust. § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Dohoda o ukončení nájmu bytu a následné uzavření nové nájemní
smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být uskutečněno
do tří měsíců ode dne, kdy dohoda nabyla účinnosti, jinak souhlas vlastníka bytu pozbude
platnosti.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.3 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 15 v domě Jindřichova 8, Brno s dluhem
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru pronájmu volného bytu
č. 15 v domě Jindřichova 8, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o
pronájem bytu s podmínkou postoupení pohledávky za úplatu, kterou má statutární město
Brno, městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na
dluhu na nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé
nájemné a zálohách na služby v celkové výši 54.973,- Kč, na úrocích z prodlení ke dni
vrácení bytu v celkové výši 1.285,- a nákladech za vyklizení bytu v celkové výši 7.139,- Kč
tj. úhrnem v celkové výši 63.397,- Kč, vztahující se k bytu č.15 v domě Jindřichova 8, Brno,
na nového nájemce bytu. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení
pohledávky za úplatu dle ust. § 1879 obč. zák. a nájemce postoupenou pohledávku uhradí
před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez
povinnosti složení peněžité jistoty, s nájemným ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.4 Pronájem obecního bytu č. 8, Voroněžská 6, vel. 1+1
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem obecního bytu č. 8 v domě
Voroněžská 6, vel. 1+1, Brno, novému nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 2 roky s nájemným ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc a zajištěna notářským zápisem s
exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí
nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve
výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného. V případě neuzavření nájemní smlouvy
na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.5 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 9, Brno,
po přechodu nájmu bytu
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23
v domě Pod Kaštany 9, Brno, vel. 1+1, nájemci na dobu neurčitou, s výší nájmu
90,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.6 Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 51 v domě Voroněžská 6, Brno, na dobu
určitou
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podnájem bytu č.51, vel. 1+1, Voroněžská 6,
Brno, mezi nájemcem a podnájemci na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.12.2018 do
30.11.2019 za podmínky, že úhrada za podnájem bytu nepřevýší aktuální výši nájemného a
záloh na služby.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 29.03.2012 – nájemce STOS – TZ Brno,s.r.o.
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne
29.03.2012 na pronájem nebytových prostor v budovách vymezených Přílohou č. 1, v nichž
jsou umístěny tepelné zdroje za účelem dodávky tepla a TUV do obytných domů, s účelem
pronájmu provozování tepelného hospodářství, na dobu neurčitou a s výší nájemného
600,- Kč/rok bez DPH, s nájemcem STOS – TZ Brno, s.r.o., IČ: 652 76 931.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.8 Dodatek č. 13 k Úplnému zn. smlouvy o pronájmu domovních kotelen,
výměníkových, boilerových a hydroforních stanic ze dne 25.4.1996 – nájemce
STOS – TZ Brno, s.r.o.
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje dodatek č. 13 k Úplnému znění smlouvy o
pronájmu domovních kotelen, výměníkových, boilerových a hydroforních stanic ze dne
25.04.1996, uzavřené 18.12.2003, ve znění dodatků č. 1 – 12, na pronájem tepelných zdrojů
uvedených v Příloze č. 1 smlouvy za účelem provozování tepelného hospodářství spočívající
zejména ve výrobě a dodávkách tepla a TUV do obytných domů uvedených v Příloze č. 1
smlouvy, zajištění odborné obsluhy a údržby tepelného hospodářství a zabezpečení
administrativy spojené s touto činností, na dobu neurčitou, s výší nájemného 218.758,- Kč/rok
+ 21 % DPH, s nájemcem STOS – TZ Brno, s.r.o., IČ: 652 76 931.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.9 Záměr pronájmu prostoru č. 648 v 1. PP bytového domu na ul. Vychodilova
2528/7, Brno, České telekomunikační infrastruktuře a.s., IČ: 040 84 063
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje záměr pronájmu prostoru č. 648 v 1. PP o
celkové výměře 7,7 m2 v bytovém domě č. p. 2528, na ul. Vychodilova, č. or. 7, který je
součástí pozemku p. č. 5274/69, v k. ú. Žabovřesky, obec Brno, za účelem užívání jako
technologická místnost pro podnikatelskou činnost nájemce – k umístění, instalaci a
provozování zařízení, tj. zajištění sítí elektronických komunikací ve smyslu zákona
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v plat. znění, na dobu určitou 10 let, s výší
nájmu bez DPH 8.000,- Kč/rok/7,7 m2, v předloženém znění.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.10 Jmenování členů krizového štábu městské části Brno-Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
ruší krizový štáb městské části Brno-Žabovřesky jmenovaný dne 14.03.2016
jmenuje členy krizového štábu městské části Brno-Žabovřesky, uvedeného v příloze tohoto
usnesení s účinností od 26.11.2018.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 18/2018
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 18/2018:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 899.326 Kč:
+ 765.000 Kč – neinvestiční transfer VPS SR – volby do zastupitelstev ÚSC
+ 134.326 Kč – zapojení transferu z Úřadu práce na mzdové prostředky na pracovníky
vykonávající veřejně prospěšné práce
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3.2 Rozpočet městské části Brno-Žabovřesky na rok 2019, včetně bytového hospodářství
a tvorby a použití peněžních fondů
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala rozpočet městské části Brno-Žabovřesky na rok 2019 včetně bytového
hospodářství a tvorby a použití peněžních fondů a
doporučuje zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit rozpočet městské části
Brno-Žabovřesky na rok 2019 včetně závazných ukazatelů, bytového hospodářství a tvorby a
použití peněžních fondů
pověřit Radu městské části Brno-Žabovřesky provádět rozpočtová opatření do souhrnné výše
1.000.000 Kč za kalendářní rok
pověřit Radu městské části Brno-Žabovřesky provádět rozpočtová opatření v souvislosti
s poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a města Brna.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4. Odbor investiční
4.1 Jmenování členů a náhradníků komise pro výběr nejvhodnější nabídky jednotlivých
výběrových řízení – tzv. minitendrů – zadaných dle rámcové příkazní smlouvy
„Administrace výběrových řízení“

Rada městské části Brno-Žabovřesky
jmenuje komisi pro výběry nejvhodnějších nabídek ve složení:
členové:
1. Mgr. Lucie Pokorná
2. Mgr. Filip Leder
3. Bc. Petr Machálek
náhradníci:
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Josef Červenka
3. Libor Tupa
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.2 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a
náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení
organizovaná přímo Úřadem městské části Brno-Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
1. Mgr. Lucie Pokorná
2. Mgr. Petra Kořínková
3. Mgr. Petr Maršálek – zástupce a.k. Coufal, Georges & partners
náhradníci:
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Ing. Lenka Kasalová
3. JUDr. Steve Georges - zástupce a.k. Coufal, Georges & partners
jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové:
1. Mgr. Lucie Pokorná
2. Mgr. Filip Leder
3. Bc. Petr Machálek
náhradníci:
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Josef Červenka
3. Libor Tupa
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.3 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a
náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení
zajišťovaná pro jednotlivá zadávací řízení prostřednictvím vybraného příkazníka
Rada městské části Brno-Žabovřesky
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
1. Mgr. Lucie Pokorná
2. Mgr. Filip Leder
3. zástupce příkazníka -

Via Consult a.s.– Mgr. Milan Konečný
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky) – Mgr. Bc. Ilja Kašík
RTS, a.s. – Pavel Mitáš

náhradníci:
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Bc. Petr Machálek
3. zástupce příkazníka -

Via Consult a.s.– JUDr. Martin Ondroušek
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky) – JUDr. Michal Šilhánek
RTS, a.s. – Lenka Potrusilová, Dis

jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové:
1. Mgr. Lucie Pokorná
2. Mgr. Filip Leder
3. Bc. Petr Machálek
4. zástupce příkazníka -

5. zástupce příkazníka -

Via Consult a.s. – Mgr. Milan Konečný
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky- Mgr. Bc. Ilja Kašík
RTS, a.s. – Pavel Mitáš
Via Consult a.s. – JUDr. Martin Ondroušek
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky) - Mgr. Dominik Lukács
RTS, a.s. – Ing. Radomír Drozd

náhradníci:
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Josef Červenka
3. Libor Tupa
4. zástupce příkazníka -

5. zástupce příkazníka -

Hlasování:

6:0:0

Via Consult a.s. - Mgr. Petr Lysek
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky – JUDr. Michal Šilhánek
RTS, a.s. – Lenka Potrusilová, Dis
Via Consult a.s. – Mgr. Monika Krpenská
Public Market Advisory s.r.o. , IK Consult s.r.o.
(Sdružení pro MČ-Žabovřesky) – Mgr.Ing.Gabriela Johnová
RTS, a.s. - Ing. Marek Slabý

schváleno

4.4 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
kontejnerových stání v MČ Brno-Žabovřesky“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
kontejnerových stání v MČ Brno-Žabovřesky“ AS NEMOVITOSTI s.r.o., IČ: 277 27 670
v souladu s doporučením hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek konané dne
15.11.2018 a
schvaluje Smlouvu o dílo a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.5 Přihlášení Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova do soutěže
Stavba Jihomoravského kraje 2018
Rada městské části Brno–Žabovřesky
schvaluje přihlášení novostavby „Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova“
do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018
vyzývá Odbor investiční, aby neprodleně zahájil úkony směřující k přihlášení této stavby do
soutěže.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5. Odbor sociální
5.1 Žádost o podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Rada městské částí Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“, číslo
výzvy 03 18 088.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.2 Smlouva o zpracování projektového záměru
Rada městské částí Brno-Žabovřesky schvaluje Smlouvu o zpracování projektového záměru
Operačního programu Zaměstnanost „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního
začleňování“, číslo výzvy 03 18 088 s fa TREMEDIAS, IČ: 227 31 946 a
pověřuje starostku městské části Brno-Žabovřesky podpisem této smlouvy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6. Odbor kultury
6.1 Žádost o slevu z nájmu velkého sálu KD Rubín pro uskutečnění vánočního
představení a školního provedení muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť,
ZŠ Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace, v termínech 4.12., 7.12. a 8.12.
2018
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem sálu v KD Rubín, v termínech
4.12., 7.12. a 8.12. 2018 pro konání vánočního představení v prvním termínu a v následujících
dvou termínech by bylo realizováno školní provedení muzikálu Josef a jeho úžasný
pestrobarevný plášť, realizovaného ZŠ Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizace, a to ve
výši 1,- Kč.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6.2 Žádost o slevu z nájmu velkého sálu KD Rubín pro uskutečnění akce „Zpívání
pro zdraví“, v termínu 13.12.2018, organizací Senioři ČR, základní organizace
Brno-Žabovřesky, p. s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem sálu v KD Rubín, v termínu
13.12.2018 pro konání akce „Zpívání pro zdraví“, realizovanou základní organizací Seniorů
ČR Brno-Žabovřesky, p. s., a to ve výši 1,- Kč.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7. Úsek tajemnice
7.1 Pověření členů ZMČ BŽ k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství
při občanském sňatku
Rada městské části Brno-Žabovřesky pověřuje členy ZMČ BŽ
Borovec Ivo MBA
Mgr. Daniela Chaloupková
Mgr. Marek Šlapal
Ing. arch. David Hoffmann
k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství dle ust. § 11a odst. 1
písmeno a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve volebním období 2018-2022.
Pověření zastupitelé MČ BŽ jsou současně oprávněni k výkonu obřadů Sboru pro občanské
obřady a slavnosti.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.2 Určení místa a stanovení doby pro konání slavnostních (sňatečních) obřadů na rok
2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky určuje místo a stanovuje dobu konání slavnostních
(sňatečních) obřadů na rok 2019 takto:
místem pro konání slavnostních (sňatečních) obřadů v matričním obvodu Brno-Žabovřesky se
určuje obřadní síň v kulturním domě Rubín, a to ve dnech
sobota 19.01.2019, sobota 09.02.2019, sobota 16.03.2019, sobota 27.04.2019, sobota
18.05.2019, sobota 15.06.2019, sobota 20.07.2019, sobota 24.08.2019, sobota 21.09.2019,
sobota 19.10.2019, sobota 23.11.2019 a sobota 14.12.2019 v době od 10.00 do 14.00 hodin.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

V Brně dne: 19.11.2018
Zapsala: Alice Drozdová
Mgr. Lucie Pokorná
starostka
Ověřovatelé zápisu:

.......................................................
.......................................................

