
Z á p i s 
 

z 51. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 02.09.2020 
 

Přítomni: Ing. Crha, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, Mgr. Múdra, pan Juras, 
Ing. Kamarád 

Omluveni: pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch 
 

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

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 

I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je 
přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu 
z 51. zasedání Rady MČ. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 

II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 26.08.2020: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 50. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
26.08.2020. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 

III. Projednávané body dne 02.09.2020: 
 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci 
„Rozšíření kontejnerových stání pro tříděný odpad v MČ Brno-Bohunice – lokalita 
Uzbecká, Čeňka Růžičky“ od firmy ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 
Moravany, IČ 25504011, náklady ve výši 316.860,55 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-
090/20/TS s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, 
IČ 25504011, která je přílohou č. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo 
podepsat. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 

2) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzít na vědomí zprávu 
o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 08.2020 dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 3 zápisu. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 

3) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit, v souvislosti 
s programem „COVID-Nájemné“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, panu 
Davidu Bušovovi, IČO: 02352524, místem podnikání Na Pískové cestě 47, 625 00 Brno, 
prominutí dluhu na nájemném z nájemní smlouvy č. 08-057/13/BO z 17.06.2013 ve výši 
38.165 Kč, odpovídajícího 30 % z celkového nájemného ve výši 127.218 Kč za období 
01.04.2020 až 30.06.2020 (poskytnutí slevy z nájemného ve výši 38.165 Kč), dále paní 
Janě Zemanové, IČO: 60429160, místem podnikání Pavlovská 4, 623 00 Brno, 
prominutí dluhu na nájemném z nájemní smlouvy č. 08-029/08/BO z 29.02.2008 ve výši 
21.054 Kč, odpovídajícího 30 % z celkového nájemného ve výši 70.179 Kč za období 
01.04.2020 až 30.06.2020 (poskytnutí slevy z nájemného ve výši 21.054 Kč), uložit 
starostovi MČ podepsat „Čestná prohlášení pronajímatele nestátního objektu“, která 
jsou součástí „Výzvy“ Ministerstva průmyslu a obchodu a požadovat po žadatelích 
předložení výsledných podkladů ve věci poskytnutí podpory z programu „COVID-
Nájemné“. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor 

v budově čp/če 603/25, která je součástí pozemku p. č. 2640/1 v k. ú. Bohunice a část 
pozemku p. č. 2639/1, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Bohunice (objekt v Brně na ulici Pod 
Nemocnicí 25) pro provozování mateřské školy nebo dětské skupiny, který je přílohou 
č. 4 zápisu, jmenuje Komisi pro výběr uchazeče o pronájem prostor k podnikání 
v objektu Pod Nemocnicí 25 ve složení – předseda pan Srbecký, členové pan Juras, 
Mgr. Nezval, Mgr. Liščinský, tajemník komise Ing. Krpcová a náhradníky komise ve 
složení Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Ing. Florianová a Bc. Liškutinová, 
stanovuje výběrová kritéria pro hodnocení nabídek – nabídnuté nájemné za předmět 
nájmu v Kč za m2/rok – váha 80 %, způsob provozování školky – váha 15 % v případě 
mateřské školy, 5 % v případě dětské skupiny, ukládá starostovi MČ záměr podepsat 
a vedoucí Odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit obecně závaznou 

vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 5 zápisu. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ..…………………….…… člen Rady MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha Josef Juras 


