
Zápis
z 55- zasedání Mč Brno_Bohunice konané dne í4.í0.2o2o

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr' Nádvorníková, MUDr. Pejčoch,
Mgr. Múdra, pan Juras, lng' Kamarád

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

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednáni:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kteréh o zařadila
nový bod č. 13) Návrh dohody č.08-105/20lMo o ukončení smlouvy č'4961, návrh
smlouvy č. 08-106/20lMo (č. dodavatele 2010051769) o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod pro příspěvkovou organizaci Zš + MŠ Brno' Vedlejší 10 a nový bod
č' 14) Stanovisko k umístění nabíjecích stanic pro elektromobily na ulici Čeňka RůŽičky.
Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

lt. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 30.09.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 54. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
30.09.2020.
Hlasování _7l0l0l7

lll. Projednávané body dne í4.10.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č. o8-1oo/2olMo o nájmu bezbariérového
velikosti 1 + KK vDomě s skou sluŽbou

která je přílohou
smlouvu o nájmu bytu podepsat

Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje finanční Pře-vod mezi účty v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2020 u příspěvkové organizace Zs + MS Brno, Vedlejší 10, a to z účtu
502 30 ,,Teplo" na účet 558 17 ,,Drobný dlouhodobý majetek" ve výši 100.000 Kč
a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli Po.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-1o2t2olMo o ukončení smlouvy
č.3534 která je přílohou č' 3 zápisu, smlouvu č. 08-103/20lMo (č. dodavatele
2010051410) o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou č.4
zápisu, obě se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555l1a,
603 00 Brno-Pisárky, lČo 46347275 a ukládá starostovi MČ dohodu o ukončení
a smlouvu o dodávce podepsat'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 1128t1 za
minimální částku 7 Kčlm2lrok a zastavěný pozemek p. č. 112812 za částku 70 Kč,lm2lrok,
oba v k. ú. Bohunice při ul. Lány, na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 5 zápisu,
ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontro! záměr
zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-098/20lMo o ukončení nájemní
smlo č. 08-016/06/80 na m části ku p. č' 1321111 v k. ú. Bohunice
s paní
záměr

která je přílohou č. 6 zápisu,
na pronáje m části pozemku p. č. 1321t11 v k' ú. Bohunice o výměře 15,70 m2 při

ulici Pod Nemocnicí, za nájemné 70 Kč/m2lrok, na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 7
zápisu, ukládá starostovi MC dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/RMČ vrozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se svěřením pozemku p. č. 121514 v k. ú. Bohunice
při ul. Dlouhá a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly poŽádat Majetkový
odbor MMB o svěření pozemku p. č. 121514 v k. ú. Bohunice dle Pravidel pro svěřování
majetku města Brna městským částem.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se svěřením pozemku p. č' 2980115 v k. ú. Bohunice
při ul. Rolnická a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly poŽádat Majetkový
odbor MMB o svěření pozemku p. č. 2980fi8 v k. ú. Bohunice dle Pravidel pro
svěřování majetku města Brna městským částem.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s umístěním stacionárního kontejneru pro zpětný
odběr elektrozařízení, kteý je ve vlastnictví společnosti ASEKOL a.s., se sídlem
Praha4, Československého exilu 206218, PSc 143 00, lco 27373231, a to na
odsouhlaseném stanovišti ulic Souhrady a Žtue* v k' ú. Bohunice, nově uvedeném
v příslušném Protokolu o předání stanoviště k umístění stacionárních kontejnerů,
aktualizovaném dne 14.10'2020, kteý je přílohou č. 9 zápisu a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se zastavením exekuce na majetek pana
bytem Brno, Spodní 10, vedené JUDr. Petrem

Kociánem, soudním exekutorem, E Brno - venkov, Brno, Veveří 125, pod sp. zn. 137
EX 14903/16 a uk!ádá právničce úřadu sdělit toto stanovisko advokátní kanceláři
Vašíček a partneři, s.r.o.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s hlášenímpohledávky za vyplavení pohřbu pana
, zemřelého dne 01'12.2015, v celkové výši

11)

5.930 Kč do likvidace pozůstalosti, schvaluje přihlášku pohledávky
řízení dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu, ukl

do pozůstalostního
ádá starostovi MČ

přihlášku podepsat a vedoucímu odboru sociálního zaslat Městskému soudu v Brně
a pověřené notářce paní JUDr. Andree Štěpánové, MBA, jako soudnímu komisaři.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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12) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje ke stanovení způsobu likvidace přebytečného
a neupotřebitelného majetku MČ v roce 2O2O Štodni a likvidační komisi ve šloŽení -
předseda Mgr. Zuzana Běhalová, členové Mgr. lvan Nezval, Josef Juras, Kateřina
Fialová a lng. lva Krpcová.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-1os/2olMo o ukončení smlouvy
č.4961, která je přílohou č. 11 zápisu, smlouvu č. 08-106/20lMo (č' dodavatele
20'10051769) o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohouč,' 12
zápisu, obě se společností Brněnské vodárny akanalizace, a.s., Pisárecká 555l1a,
603 00 Brno-Pisárky' lČo 46347275 a ukládá starostovi MČ dohodu o ukončení
a smlouvu o dodávce podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

14) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhtasí s navrhovaným umístěním nabíjecí stanice pro
elektromobily na pozemku p. č. 1231143 v k. ú. Bohunice při ul. Čeňka RůŽičky 7, a to
z důvodu ztráty parkovacích míst, požaduje umísťovat nab'rjecí stanice pro
elektromobily na Území MČ Brno-Bohunice pouze v případě výstavby nových
parkovacích stání a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


