
Zápis
z 50. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 26.08.2020

Přĺtomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Múdra, pan Juras, RNDr. Šafránková

omluvena: Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, lng. Kamarád

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod c. 13) Stanovisko kŽádosti ředĺtelky MŠ Brno, Amerlingova 4, na omezení
provozu mateřské školy v termínu od 01 .o9.202o do 14.09.2020 z technických důvodů.
Schválený program jednáníje přílohou č' 1 zápisu'
Hlasovánĺ _ 4ĺ0l0l4.

ll. Schválení zápisů Rady MČ ze dne 12.08.2o2o a dne 18.08.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z 48. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
12.08.2020 a zápis z 49. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne
18.08.2020.
Hlasování _ 4l0l0ĺ4.

lll. Projednávané body dne 26.08.202o:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-o89lz}tMc o poskytnutí
finančního daru ve výši 50.000 Kč na úhradu části nákladů Kulturního podzimu 2020,
která je přílohou c' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ darovací smlouvu podepsat'
Hlasování _ 4l0l0l4' Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluie záměr propachtovat část pozemku p. č. 1029
ovýměře 99m2 _zahrada vk. ú. Bohunice, za minĺmální částku 7 Kč,lm2lrok, na dobu
neurčitou, kteý je přílohou č' 3 zápisu a ukládá starostovi MC záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 1128t1
a p. č' 112812, oba v k. ú. Bohunice při ulici Lány, za mĺnimální částku 7 Kč,lmzlrok, na
dobu neurčitou, ktený je přílohou c. 4 zápisu a ukládá starostovi MC záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly zámér zveřejnit'
Hlasovánĺ _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ B-rno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit střednědobý výhled
rozpočtu MC Brno-Bohunice na období 2022-2026 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou c' 5 zápisu'
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen.

L l

5)| ł Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelętvu MC schválit Plán investĺcnĺch akcĺ
' '' na rok2021a další léta v MČ Brno-Bohunice dle'předloŽeného návrhu, kteý je přílohou

č. 6 zápisu'
Hlasování _ 4ĺ0l0l4' Návrh usnesení byl schválen'
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6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC

- souhlasit s předloŽeným návrhem nové obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna o místních poplatcích, která vychází z obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 1712019 o místních poplatcích dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č,.7 zápisu,

- stanovit poplatek ve výši 30 Kć, za m2lden za uŻívání veřejného prostranstvĺ u
pojízdného prodejního zaŕízení, prodej z auta, uvedený v příloze č. 3,

- ponechat beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v přĺloze ć,. 1 a sazbu
poplatku z pobytu ve výši 21 Kc na osobu a den v přiloze ć.2

- a uložit vedoucí odboru finančního zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu
a financování MMB.

Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválĺt obecně závaznou
vyhlášku statutárního města Brna, o regulaci pouŽívání zábavní pyrotechniky dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c. 8 zápisu.
Hlasování _ 4l0I0I4. Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ

- schválit podání Žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra na úhradu nákladů
na výjezdy mimo územní obvod a odbornou přípravu členů JSDH a dále o úhradu
nákladů na. zvýšení akceschopnosti jednotky v rámci vypsaného dotačního
programu ,,Učelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí", a to ve výši 44'600 Kč, která je přílohou č. 9 zápisu,

- vzít na vědomí, Že MC Brno-Bohunice plně odpovĺdá za závazky vyplývající
z případného nedodrŽení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených
finančních prostředků

- a poŽádat Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené Žádosti o dotaci
z rozpoćtu Ministerstva vnitra ČR.

Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada Mc Brno-Bohunice neschvaluje Bankovní záruku České spořitelny a.s.,
č. GOBG420001098 z 21'o5'2o20 a vydání originálu Bankovní záruky Československé
obchodní banky a's., č. PRAGGOOO13006 z21.09'2015 ke Smlouvě o dílo č.08/135-
14lTS společnosti KALAHA a's., lČ 25562151, se sídlem Brno, Maříkova 1 a ukládá
starostovi MČ sdělit toto stanovisko společnosti KALAHA.
Hlasování _ 4l0l0l4' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje Zastupitelstvu Mč souhlasit s hrazením dluhu
ve výši 181'194,40 Kč na náhradě nákladů soudního ŕízení z rozsudku Městského
soudu v Brně č,'j' 20 C 10912010-211, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně
č,'j. 44 Co 164ĺ2018-273 ve splátkách, a to ve výši 3.000 Kc měsíčně od uzavření
dohody o splátkách do dubna 2021 a ve výši 5.000 Kč měsíčně od května 2021 do
konečného zaplacenĺ s podmínkou ztráty výhody splátek při včasném nezaplacení
ijediné z nich a ukládá právničce úřadu Vypracovat návrh dohody o splátkách ve výši
3.000 Kč měsíčně od uzavření dohody o splátkách do dubna 2021 a ve výši 5'000 Kč l

měsícně od května 2021 do zaplacení, s p|gdmínkou ztráty výhody splátek při včasném ,| 
!

nezaplacení i jediné z nich, k následném'u doporučení pro projednání a schválení i

Zastupitelstvem MC Brno-Bohunĺce.
Hlasování _ 4ĺ0l0l4' Návrh usnesení byl schválen.
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'l1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd'nájemní smlouvy ć,.08-244l02lBo
na pronájem pozemku p ć,. 246416 a části ku ć,.2464126 oba v k. ú. Bohunice

schvaluje záměrpři ulici Dlouhá, s panem
pronajmout pozemek p. ć,. 2464/6 a část pozemku p. ć,. 2464126, oba v k. ú. Bohunice
při ulici Dlouhá, za 70 Kč/m2lrok, na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 10 zápisu,
ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _ 4ĺ0l0l4. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s posunutím nosiče a poštovnĺ schránky v travnaté
části pozemku p. ć,. 38212 v k. ú. Bohunice při ulici Hraničky, dle předloŽeného návrhu
za předpokladu, Že původní stanoviště bude po odstranění nosiče uvedeno do
původního stavu a oseto travním semenem a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly zaslat toto stanovisko Žadateli a České poště a.s., pracoviště Brno-Staý
Lískovec'
Hlasování _ 4lol0l4. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, vsouladu sustanovením $ 3 odst. 2 vyhlášky
ć,. 1412005 Sb', o předškolním vzdělávání v platném znění, s částečným omezením
provozu jedné třídy příspěvkové organizace MŠ Brno, Amerlingova 4, v termínu od
01'09.2020 do 14.09'2020 z technických důvodů souvisejících s prodlouŽením termínu
dokončenĺ prací při rekonstrukci školní kuchyně, dále v případě zĄmu ze strany rodĺčů
se zajištěním náhradního provozu v prostorách SVČ Lány 3 v dopoledních hodinách
a ukládá vedoucímu odboru sociálního zaslat toto stanovisko ředitelce MŠ a vedoucí
pracoviště SVC Lány 3.
Hlasování _ 4lolol4. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

t-I starosta MC
lng. Antonín Crha

t-i místostarosta MC:
Milan Hrdlička


