
Usnesení 

z II. zasedání Zastupitelstva M� Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 15.12.2010 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 

Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice projednalo všechny body dle navrženého programu. 

1) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice bere na v�domí: 

- zprávu o hospoda�ení M� za období 01. – 11.2010 dle p�edloženého návrhu, který je 
p�ílohou �. 2 usnesení, 

- návrh obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna, kterou se m�ní a dopl�uje 
obecn� závazná vyhláška statutárního m�sta Brna �. 20/2001, kterou se vydává Statut 
m�sta Brna, ve zn�ní pozd�jších vyhlášek. 

2) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice schvaluje: 

- ov��ovatele zápisu p. Leoše Šmídka a Mgr. et Mgr. Lucii Starou, 
- program II. zasedání ZM� Brno-Bohunice, který je p�ílohou �. 1 usnesení, 
- rozpo�tové opat�ení �. 5/ZM� v rozpo�tu M� Brno-Bohunice pro rok 2010, které je 

p�ílohou �. 3 usnesení a ukládá vedoucí FO jeho provedení, 
- Statut výbor� ZM� Brno-Bohunice, který je p�ílohou �. 4 usnesení, 
- volbu všech �len� výbor� ZM� samostatn� ve�ejným hlasováním, 
- Rozpo�et M� Brno-Bohunice na rok 2011 dle p�edloženého návrhu, který je p�ílohou 

�. 5 usnesení, ruší s okamžitou platností Rozpo�tová pravidla M� Brno-Bohunice ze dne 
22.09.2003, pov��uje s ú�inností od 15.12.2010 Radu M� Brno-Bohunice, v souladu se 
zn�ním § 102 odst. 2 písm. a) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní, 
provád�t rozpo�tová opat�ení v tomto rozsahu: 
- nad rámec schváleného Rozpo�tu M� rozpo�tová opat�ení v souvislosti s ú�elov�

poskytnutými prost�edky z rozpo�tu statutárního m�sta Brna, obcí, kraj�, Státních 
fond� a státního rozpo�tu pop�. rozpo�tová opat�ení p�i zm�nách ve výši p�iznaných 
transfer� z Magistrátu m�sta Brna, 

- p�esuny z položky 5901 – „Nespecifikované rezervy“ v rámci celé rozpo�tové 
skladby a tvorbu nových oddíl�, paragraf� a položek z výše uvedené položky, 

- v rámci schváleného ro�ního objemu Rozpo�tu M� provád�t p�esuny mezi 
položkami a paragrafy rozpo�tové sklady v maximální výši do 500.000 K� u 
jednotlivých položek na základ� zd�vodn�ného a p�edloženého návrhu vedoucí FO 

a ukládá Rad� M� p�edkládat na zasedání zastupitelstva �vrtletní pln�ní Rozpo�tu M�. 

3) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a m) 
zákona �. 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní, z�izuje pro volební období 2010 – 
2014 Finan�ní výbor ZM� a Kontrolní výbor ZM� a stanovuje po�et �len� Finan�ního 
výboru ZM� na 5 �len� a Kontrolního výboru ZM� na 3 �leny. 

3) Zastupitelstvo M� zvolilo, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona 
�. 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní: 

- p�edsedou Finan�ního výboru ZM� p. Ivana Dvo�áka, 
- místop�edsedou Finan�ního výboru ZM� Ing. Ritu Zábojovou, 
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- dalšími �leny Finan�ního výboru ZM� Ing. Mojmíra Novotného, p. Josefa Jurase 
a pí Kate�inu Schielovou, 

- p�edsedou Kontrolního výboru ZM� Ing. Václava Izáka, 
- místop�edsedou Kontrolního výboru ZM� Mgr. Richarda Du�pekta, 
- dalším �lenem Kontrolního výboru ZM� Ing. Václava Zavadila. 

4) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice stanovuje, v souladu se zn�ním § 71 - § 79 zákona 
�. 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní, platným ustanovením na�ízení vlády 
�. 37/2003 Sb., o odm�nách za výkon funkce �len�m zastupitelstev, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a schválenými Zásadami odm��ování neuvoln�ných �len� ZM� Brno-
Bohunice, m�sí�ní odm�ny neuvoln�ným �len�m ZM� v maximální výši a v souhrnu 
odm�n za jednotlivé funkce, a to s ú�inností od 01.12.2010. 


