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        V Brně dne 21.11.2018 
 
 
 
Členům ZMČ Brno-Kohoutovice 
Předsedům výborů ZMČ 
Předsedům komisí RMČ 
Tajemníkovi ÚMČMB 
Vedoucím odborů ÚMČMB 
Organizačnímu odboru MMB 
 
 

Z Á P I S 
 
z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, 
konaného dne 21.11.2018 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. 
 
 
Přítomni: Zdeněk Balabán, Ing. Pavel Bartoš, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. David Geryk, 

 Bc. Jakub Hruška, Mgr. Petr Janáček, Mgr. Dana Kalčíková, Ing. Karel Kalivoda,  
 Richard Kopecký, Bohdan Mrázek, Ing. arch. Klára Musilová, prof. RNDr. Jiří 
Spousta, Ph.D., JUDr. Helena Sýkorová, Petr Šafařík, Ondřej Švéda, MSc., Ondřej 
Valeš, Ing. Michal Velička, Stanislav Zahradník, Jiří Zorník – členové ZMČ; 

 Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D. – tajemnice ÚMČMB. 
 
Nepřítomni: Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, Mgr. Viktor Šeďa – členové ZMČ – omluveni. 
 
 Zasedání zahájil v 17:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík a konstatoval, že 
zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné (přítomno 19). 
 
Zapisovatelka:  Jana Kaštilová 
 
Sčitatelka:  Jana Pospíšilová 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Hruška 
  Richard Kopecký        
            
          
        

P r o g r a m  : 
 

 

I. Organizační bod         
 a) zahájení ustavujícího zasedání      
 b) složení slibu člena zastupitelstva MČ     
 c) jednací řád ZMČ        
 d) jmenování zapisovatele a sčitatele hlasů    
 e) volba ověřovatelů zápisu       
 f) volba návrhové komise       
 g) schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ 
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II. Dotazy, připomínky a podněty občanů do I. zasedání ZMČ Brno-
 Kohoutovice 

III. Kontrola úkolů 
IV. Stanovení počtu členů RMČ Brno-Kohoutovice a určení funkcí, pro 

 které budou členové ZMČ Brno-Kohoutovice uvolněni 
V. Volba starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno-

 Kohoutovice 
VI. Zřízení výborů ZMČ Brno-Kohoutovice a volba jejich členů 
VII. Volba předsedy redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr 
VIII. Návrh výše odměn za výkon funkce členů ZMČ, členů výborů ZMČ 

 a členů komisí RMČ Brno-Kohoutovice 
IX. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ 
X. Informace 
XI. Závěr 

 
 
K bodu I: Organizační bod      Ústně 
 Úvodní část ustavujícího zasedání ZMČ zahájil dosavadní starosta MČ p. Petr 
Šafařík. Řídící zasedání p. Petr Šafařík přistoupil k naplnění ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 
128/2000 Sb., v platném znění – složení slibu člena zastupitelstva městské části. Text slibu člena 
zastupitelstva městské části přednesla tajemnice ÚMČMB Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D. 
Zákonem předepsaný slib složilo 19 přítomných členů ZMČ. Podepsané sliby členů ZMČ jsou 
uloženy u originálu materiálů I. (ustavujícího) zasedání ZMČ. 
 Řídící zasedání p. Petr Šafařík jmenoval do funkce zapisovatelky p. Janu Kaštilovou 
a do funkce sčitatelky hlasů p. Janu Pospíšilovou – pracovnice OVV ÚMČMB. 
Po jmenování zapisovatelky a sčitatelky hlasů požádal řídící zasedání p. Šafařík o návrhy na 3 členy 
návrhové komise a 2 ověřovatele zápisu. 
Návrhy na členy návrhové komise: Ing. Bartoš, Mgr. Božek, CSc., Ing. Geryk. 
Návrhy na ověřovatele zápisu: Bc. Hruška, p. Kopecký. 
Usnesení Z 1/I-18:  
a) ZMČ   s ch v a l u j e   návrhovou komisy ve složení: Mgr. Václav Božek, CSc. – předseda, Ing. 
Pavel Bartoš, Ing. David Geryk. 
b) ZMČ   s ch v a l u j e   ověřovateli zápisu I. (ustavujícího) zasedání ZMČ Bc. Jakuba Hrušku, p. 
Richarda Kopeckého. 
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 19). 
 V další části bodu I. řídící zasedání p. Petr Šafařík vyzval ke schválení programu 
resp. o předložení změn návrhů nebo doplnění předloženého návrhu usnesení. 
Usnesení Z 2/I-18:   
ZMČ   s ch v a l u j e   program I. (ustavujícího) zasedání ZMČ se zapracovanými připomínkami 
členů ZMČ. 
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 19). 
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K bodu II: Dotazy, připomínky a podněty občanů do I. (ustavujícího) zasedání ZMČ Brno-
 Kohoutovice       Ústně 
 Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík. K projednávanému bodu 
nebyla vzneseny žádné dotazy, připomínky a podněty občanů. 
 
K bodu III: Kontrola úkolů      Ústně 
 Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík. 
Nebyly předány žádné úkoly pro nové zastupitelstvo, předsedající zasedání p. Šafařík projednávání 
tohoto bodu ukončil. 
  
K bosu IV: Stanovení počtu členů RMČ Brno-Kohoutovice a určení funkcí, pro které 
 budou členové ZMČ Brno-Kohoutovice uvolněni Materiál Z 004A 
 Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík. 
Rozprava: nebyla. 
Usnesení Z 3/I-18:  
a) ZMČ   b e r e   n a   v ě d o m í   materiál Z 004A Stanovení počtu členů RMČ Brno-Kohoutovice 
a určení funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno-Kohoutovice uvolněni.          
Originál materiálu Z 004A je přílohou originálu zápisu.    

b) ZMČ   s ta n o v u j e   počet členů RMČ Brno-Kohoutovice od 21.11.2018 na 7 (sedm). 
c) ZMČ   u r č u j e   počet uvolněných členů ZMČ Brno-Kohoutovice na 3 (tři). 
d) ZMČ   u r č u j e   funkci uvolněného starosty MČ Brno-Kohoutovice s působností v oblasti 
financí, bytového hospodářství a rozvoje městské části v souladu se strategickými dokumenty 
(územní plán). 
e) ZMČ   u r č u j e   funkci uvolněného místostarosty MČ Brno-Kohoutovice, statutárního zástupce 
starosty, s působností v oblasti investic, odpovědnosti za svěřený majetek městské části a jeho 
správu (mimo bytů), životního prostředí, veřejné zeleně a mobiliáře, správy dětských hřišť a 
sportovišť, dopravy a silničního hospodářství. 
f) ZMČ   u r č u j e   funkci uvolněného místostarosty MČ Brno-Kohoutovice s působností v oblasti 
sociálních věcí, školství, kultury a sportu, informatiky a komunikace, zodpovědnosti za výbory 
ZMČ a komise RMČ a vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr. 
Hlasování: písm. a), d), e) a f) schváleno jednomyslně, 
 písm. b) 14 hlasovalo pro, 5 se hlasování zdrželo, 
 písm. c) 12 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti, 6 se hlasování zdrželo (přítomno 19). 
 
K bodu V: Volba starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovice 
         Materiál Z 002 
 Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík. 
 Řídící zasedání p. Šafařík vyzval členy Zastupitelstva městské části Brno-
Kohoutovice k předložení návrhu na volební komisi. 
Návrhy na členy volební komise: p. Balabán, Mgr. Kalčíková, prof. RNDr. Spousta, Ph.D.  
 Volební komise si v souladu s volebním řádem ze svého středu zvolila předsedu 
prof. RNDr. Spoustu, Ph.D., volbu oznámila členům Zastupitelstva městské části Brno-
Kohoutovice. 
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Usnesení Z 4/I-18:  
a) ZMČ   b e r e   n a   v ě d o m í   materiál Z 002 Volba starosty, místostarostů a dalších členů 
RMČ Brno-Kohoutovice.                  
Originál materiálu Z 002 je přílohou originálu zápisu.   

b) ZMČ   v o l í   volební komisi ve složení prof. RNDr. Jiří Spousta – předseda, p. Zdeněk 
Balabán, Mgr. Dana Kalčíková. 
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 19). 
  Předseda volební komise prof. RNDr. Spousta, Ph.D. se ujal řízením voleb. 
Návrh kandidáta na funkci starosty: p. Petr Šafařík. 
Navržený kandidát p. Petr Šafařík vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby starosty městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných  
Pro p. Petra Šafaříka  14 hlasů 
Starostou městské části byl zvolen p. Petr Šafařík. 
 
Návrh kandidáta na funkci uvolněného místostarosty: Ing. Karel Kalivoda 
Navržený kandidát Ing. Karel Kalivoda vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na funkci uvolněného místostarosty městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Ing. Karla Kalivodu  13 hlasů 
Uvolněným místostarostou městské části byl zvolen Ing. Karel Kalivoda. 
 
Návrh kandidáta na funkci uvolněného místostarosty: Ing. Michal Velička 
Navržený kandidát Ing. Michal Velička vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na funkci uvolněného místostarosty městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Ing. Michala Veličku  17 hlasů 
Uvolněným místostarostou městské části byl zvolen Ing. Michal Velička. 
 
Návrh kandidáta na člena rady městské části: Mgr. Václav Božek, CSc. 
Navržený kandidát Mgr. Václav Božek, CSc. vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na člena rady městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Mgr. Václava Božka, CSc. 14 hlasů 
Členem rady městské části byl zvolen Mgr. Václav Božek, CSc. 
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Návrh kandidáta na člena rady městské části: Ing. David Geryk. 
Navržený kandidát Ing. David Geryk vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na člena rady městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Ing. Davida Geryka 15 hlasů 
Členem rady městské části byl zvolen Ing. David Geryk. 
 
Návrh kandidáta na člena rady městské části: p. Bohdan Mrázek. 
Navržený kandidát p. Bohdan Mrázek vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na člena rady městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 18 hlasovacích lístků platných 
- 1 hlasovací lístek neplatný 
Pro p. Bohdana Mrázka 12 hlasů 
Členem rady městské části byl zvolen p. Bohdan Mrázek. 
 
Návrh kandidáta na člena rady městské části: p. Stanislav Zahradník. 
Navržený kandidát p. Stanislav Zahradník vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby na člena rady městské části: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro p. Stanislava Zahradníka 13 hlasů 
Členem rady městské části byl zvolen p. Stanislav Zahradník. 
 
Usnesení Z 5/I-18:  
a) ZMČ   v o l í   do funkce uvolněného starosty MČ Brno-Kohoutovice p. Petra Šafaříka. 
b) ZMČ   v o l í   do funkce uvolněného místostarosty, statutárního zástupce starosty  MČ Brno-
Kohoutovice Ing. Karla Kalivodu. 
c) ZMČ   v o l í   do funkce uvolněného místostarosty MČ Brno-Kohoutovice Ing. Michala Veličku. 
d) RMČ   v o l í   do funkce člena RMČ Brno-Kohoutovice Mgr. Václava Božka, CSc. 
e) ZMČ   v o l í   do funkce člena RMČ Ing. Davida Geryka. 
f) ZMČ   v o l í   do funkce člena RMČ p. Bohdana Mrázka. 
g) ZMČ   v o l í   do funkce člena RMČ Brno-Kohoutovice p. Stanislava Zahradníka. 
 
K bodu VI: Zřízení výborů ZMČ Brno-Kohoutovice a volba jejich členů   
         Materiál Z 005 
  Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík. 
 Starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Šafařík vyzval členy Zastupitelstva městské části 
Brno-Kohoutovice k předložení návrhu na volební komisi pro volbu předsedy, místopředsedy a 
členů Kontrolního výboru ZMČ a Finančního výboru ZMČ. 
Návrhy na členy volební komise: Mgr. Janáček, prof. RNDr. Spousta, Ph.D., p. Zahradník.  
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 Volební komise si v souladu s volebním řádem ze svého středu zvolila předsedu p. 
Zahradníka, volbu oznámila členům Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. 
Usnesení Z 6/I-18:  
a) ZMČ   b e r e   n a   v ě d o m í   materiál Z 005 Zřízení výborů ZMČ Brno-Kohoutovice a volba 
jejich členů.                   
Originál materiálu Z 005 je přílohou originálu zápisu.   

b) ZMČ   z ř i z u j e  Kontrolní výbor (KV) s celkovým počtem členů 9 (devět) s funkcí předsedy 
výboru, místopředsedy výboru a členů výboru. 
c) ZMČ   z ř i z u j e  Finanční výbor (FV) s celkovým počtem členů 9 (devět) s funkcí předsedy 
výboru, místopředsedy výboru a členů výboru. 
d) ZMČ   v o l í   volební komisi ve složení p. Stanislav Zahradník – předseda, Mgr. Petr Janáček, 
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. 
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 19). 
 Předseda volební komise p. Stanislav Zahradník se ujal řízením voleb. 
Návrh kandidáta na předsedu Kontrolního výboru ZMČ: Bc. Hruška. 
Navržený kandidát Bc. Hruška vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Výsledek volby 1. kola na předsedu Kontrolního výboru ZMČ: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 17 hlasovacích lístků platných 
Pro BC. Jakuba Hrušku  9 hlasů 
Bc. Hruška nebyl v 1. volby zvolen předsedou Kontrolního výboru ZMČ. 
Výsledek volby 2. kola na předsedu Kontrolního výboru ZMČ: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 18 hlasovacích lístků platných 
Pro BC. Jakuba Hrušku  9 hlasů 
Bc. Hruška nebyl v 2. volby zvolen předsedou Kontrolního výboru ZMČ. 
Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ se nezdařila. 
 
Návrh kandidáta na místopředsedu Kontrolního výboru: na místopředsedu Kontrolního výboru 
nebyl podán žádný návrh. 
 
Návrh kandidáta na člena Kontrolního výboru: Balabán, Sychra. Sýkorová, Šeďa, Škarvada, 
Urbánková, Vávra, Vladík. 
Navržení kandidáti podali souhlas s kandidaturou.  
Výsledek volby na člena Kontrolního výboru: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Zdeňka Balabána  13 hlasů                   
Pro Jakuba Sychru  19 hlasů                 
Pro Helenu Sýkorovou 15 hlasů               
Pro Viktora Šeďu  6 hlasů              
Pro Jaroslava Škarvadu 11 hlasů                  
Pro Marii Urbánkovou 13 hlasů              
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Pro Michala Vávru  15 hlasů               
Pro Radima Hladíka  15 hlasů       
Usnesení Z 7/I-18:  
ZMČ   v o l í   za členy Kontrolního výboru Zdeňka Balabána, Jakuba Sychru, Helenu Sýkorovou, 
Jaroslava Škarvadu, Marii Urbánkovou, Michala Vávru, Radima Vladíka. 
 
Návrh kandidáta na předsedu Finančního výboru: na předsedu Finančního výboru nebyl podán 
žádný návrh. 
 
Návrh kandidáta na místopředsedu Finančního výboru: Hamplová, Bartoš. 
Navržená kandidátka podala písemný souhlas s kandidaturou.  
Výsledek volby na místopředsedu Finančního výboru: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Pavla Bartoše   6 hlasů 
Pro Janu Hamplovou  13 hlasů. 
Usnesení Z 8/I-18:  
ZMČ   v o l í   do funkce místopředsedy Finančního výboru Janu Hamplovou. 
 
Návrh kandidáta na člena Finančního výboru: Bartoš, Butkaj, Kalčíková, Konečný, Kopecký, 
Ospalý, Sedláček, Švéda. 
Navržení kandidáti podali souhlas s kandidaturou.  
Výsledek volby na člena Finančního výboru: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Pavla Bartoše  18 hlasů                   
Pro Ing. Martina Butkaje 14 hlasů 
Pro Danu Kalčíkovou  17 hlasů               
Pro Jaroslava Konečného 14 hlasů             
Pro Richarda Kopeckého 13 hlasů             
Pro Dalimila Ospalého 11 hlasů             
Pro Jaroslava Sedláčka 17 hlasů            
Pro Ondřeje Švédu  6 hlasů 
Usnesení Z 9/I-18:  
ZMČ   v o l í   za členy Finančního výboru Pavla Bartoše, Ing. Martina Butkaje, Danu Kalčíkovou, 
Jaroslava Konečného, Richarda Kopeckého, Dalimila Ospalého, Jaroslava Sedláčka. 
 
K bodu VII: Volba předsedy redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr  
         Materiál Z 006 
 Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík. 
 Starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Šafařík vyzval členy Zastupitelstva městské části 
Brno-Kohoutovice k předložení návrhu na volební komisi pro volbu předsedy Redakční rady 
Kohoutovického kurýra. 
Návrhy na členy volební komise: Mgr. Janáček, prof. RNDr. Spousta, Ph.D., p. Zahradník.  
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 Volební komise si v souladu s volebním řádem ze svého středu zvolila předsedu p. 
Zahradníka, volbu oznámila členům Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. 
Usnesení Z 10/I-18:  
a) ZMČ   b e r e   n a   v ě d o m í   materiál Z 006 Volba předsedy redakční rady zpravodaje 
Kohoutovický kurýr.                   
Originál materiálu Z 006 je přílohou originálu zápisu.   

b) ZMČ   v o l í   volební komisi ve složení p. Stanislava Zahradníka – předseda, Mgr. Petra 
Janáčka, prof. RNDr. Jiřího Spoustu, PhD. 
Návrh kandidáta na předsedu redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr Ing. Michal Velička. 
Navržený kandidát podal souhlas s kandidaturou.  
Výsledek volby na předsedu redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr: 
- 19 hlasovacích lístků vydáno 
- 19 hlasovacích lístků odevzdáno 
- 19 hlasovacích lístků platných 
Pro Ing. Michala Veličku  17 hlasů 
Usnesení Z 11/I-18:  
ZMČ   v o l í   do funkce předsedy redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr Ing. Michala 
Veličku. 
 
K bodu VIII: Návrh výše odměn za výkon funkce členů ZMČ, členů výborů ZMČ a členů 
 komisí RMČ Brno-Kohoutovice    Materiál Z 001 
  Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík. 
Rozprava: nebyla. 
Usnesení Z 12/I-18: 
a) ZMČ   b e r e   n a   v ě d o m í   materiál Z 001 Návrh výše odměn za výkon funkce členů ZMČ, 
členů výborů ZMČ a členů komisí RMČ Brno-Kohoutovice.            
Originál materiálu Z 001 je přílohou originálu zápisu.      

b) ZMČ   s ch v a l u j e   v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) a § 74 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, s účinností od 21.11.2018 výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce členů ZMČ, členů a předsedů výborů ZMČ a 
členů a předsedů komisí RMČ v maximální výši podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, s tím, že při souběhu funkcí přísluší 
odměna pouze za jednu funkci nejvýše finančně ohodnocenou. 
c) ZMČ   s ch v a l u j e   v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění, s účinností od 21.11.2018 měsíční odměnu fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva a v komisích 
rady ve výši 2.228 Kč pro předsedy komisí rady, ve výši 699 Kč pro místopředsedu a člena výboru 
zastupitelstva a ve výši 549 Kč pro místopředsedu a člena rady s tím, že při souběhu funkcí přísluší 
odměna pouze za jednu funkci nejvýše finančně ohodnocenou. 
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 19). 
 
K bodu IX: Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ  Ústně 
 Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík. 
Mgr. Kalčíková vznesla dotaz na předsedu redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr, zda bude 
vytištěn článek, který poslala k tisku v září tohoto roku. 
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K bodu X: Informace       Ústně 
 Starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Petr Šafařík sdělil členům ZMČ Brno-
Kohoutovice, že svolává pracovní jednání k rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2019 na 
28.11.2018 v 17:30 h do zasedací místnosti ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 36. 
 Informaci o termínu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-
Kohoutovice podal starosta MČ Brno-Kohoutovice. Termín zasedání ZMČ se stanovuje na 
19.12.2018. 
 
 
K bodu XI: Závěr        Ústně 
 
 Řídící zasedání starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Petr Šafařík poděkoval všem 
přítomným za účast a I. (ustavující) zasedání ukončil. 
 
 
I. (ustavující) zasedání zastupitelstva městské části bylo ukončeno v 21:15 h. 
 
Vyhotovila Jana Kaštilová dne 27.11.2018. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Hruška 
 
 
 
   
  Richard Kopecký 
 
 
 
Petr   Š a f a ř í k        Ing. Karel  K a l i v o d a   
         starosta                místostarosta 
městské části Brno-Kohoutovice            městské části Brno-Kohoutovice 
 
 
 
 
 
 
 
 


