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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.02.2018

Technická oprava zápisu z 25. ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
technickou opravu zápisu z 25. ZMČ BS konaného dne 13.12.2017,
konkrétně usnesení ZMČ BS/2017/25/18, spočívající v opravě zjevné
chyby v psaní.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena technická oprava zápisu z 25. ZMČ BS konaného
dne 13.12.2017, konkrétně usnesení ZMČ BS/2017/25/18, spočívající v
opravě zjevné chyby v psaní, kdy u člena rady byla chybně uvedena
částka 10.293,- Kč (namísto správných 9.482,- Kč), u předsedy výboru
zastupitelstva/komise rady částka 5.146,- Kč (namísto 4.741,-), u
člena výboru zastupitelstva/komise rady částka 4.289,- Kč (namísto
3.951,- Kč), u člena zastupitelstva částka 2.573,- Kč (namísto
2.371,- Kč).
K uvedené chybě v psaní došlo přepisem při přípravě materiálu na
jednání zastupitelstva MČ BS. Popsanou technickou opravou, která
byla schválena ověřovateli zápisu, byl dán do souladu záměr
doporučit ZMČ BS schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
MČ Brno-střed v maximální výši dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
tak jak byl popsán v důvodové zprávě k materiálu.
Stanoviska dotčených orgánů:
 175. RMČ BS projednala dne 29.1.2018 s výsledkem:
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Usnese RMČ/2018/175/67 Technická oprava zápisu 166. RMČ BS
ní
RMČ BS na 175. schůzi, konané dne 29.01.2018,
bere na vědomí
provedení technické opravy zápisu ze 166. RMČ BS konané dne
27.11.2017, konkrétně usnesení RMČ/2017/166/54, spočívající v opravě
zjevné chyby v psaní,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí technickou opravu zápisu z 25. ZMČ BS konaného
dne 13.12.2017, konkrétně usnesení ZMČ BS/2017/25/18, spočívající v
opravě zjevné chyby v psaní a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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