
Zápis
z 56. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 04.íí.2020

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

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonĺn Crha.

Form a zá pisu h lasová n í - p ro/protilzdrŽel se/přítom n o

l. Pľogram jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila nový bod
č. 11) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-086/20lT5 naakci ,,Úprava parteru Dlouhá 3
v MČ Brno-Bohunice" a nový bod č. 12) Schválení zadávacích podmínek, výběrové komise
a vybraných firem na akci ,,oprava kuchyněk v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice".
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 7lol0l7 .

II. Schválení zápisu Rady Mč ze dne í4.í0.202o:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 55. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
14.10.2020.
Hlasování _7lolol7

l!I. Projednávané body dne 04.11.2020z

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 2371 zákona ć,. 89ĺ2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění a $ 98 a násl. zákona ć. 121ĺ2000 sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně někteých zákonů v platném znění,
licenční smlouvu č' 08-107ĺ20lÍ\Ac (oSA ć.vP-202o 170028) o veřejném provozování
hudebních děl, uzavřenou s ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.,

160 56 Praha 6 tco 63839997 zastoupeným vedoucĺ zákaznického centra
která je přílohou č,. 2 zápisu a ukládá

licenční smlouvu podepsat
Hlasování - 7ĺ010ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje pachtovn í smlouvu č. 08-108/20iMo na ku
č,. 1371ĺ2 o 39 m2 v k. ú. Bohunice při ul. Vinohrady, s panem

která je přílohou č. 3 zápĺsu a ukládá starostovi pachtovní smlouvu
podepsat.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Čs. Armády
Praha paní
starostovi M

3) Rada MC
s manŽely

Brno-Bohunice Zastu stvu MČ schválit uzavření Dohody o splátkách
oba bytem Brno, Rolnĺcká 1, dle

předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 4 zápisu
Hlasování - 7 ĺol0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program Xlll. zasedání ZMC Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 16.12.2020:

l. organizać,ni body:

a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu Xlll' zased áni ZMC Brno-Bohunice

ll. Body programu:

1) Zpráva o hospodaření MC Brno-Bohu nice za období o1 . _ 11 .2020
2) Návrh Plánu investičních akcí na rok 2021 a další ĺéta v MC Brno-Bohunice
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3) Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok2021
4) Návrh výše peněŽitých darů členům výborů zWc, komisí RMČ a zvláštních orgánů MC,

kteří nejsou členy zastupitelstva za funkce v roce 2020
5) Stanovisko k Žádosti manżelů o moŽnost hrazení

dĺuhu na náhradě nákladů ŕizeni ve výši 181.194.40 Kč ve splátkách, návrh dohody
o splátkách č. 08-1 1}tzotľrilc

6) Různé
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice nejprve hlasovala o návrhu pana starosty na doplnění usnesení ve
smyslu poŽadavku MČ na vybudování světelného signalĺzačního zařÍzení na výjezdu z areálu
Vazební věznice a vvzo Brno, Bohunice.
Hlasování _ 7lolol7. Návrh na doplnění usnesení byl schváĺen.

Poté Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o návrhu pana místostarosty doplnit do návrhu
usnesení ve smyslu doporučení Mc realizovat předloŽený investiční záměr bez středního
dělícího pruhu šířky 2,5 m.
Hlasování _ 4l0l3l7 ' Návrh na doplnění usnesení byl schválen.

Nakonec Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o doplněném návrhu usnesení ve znění - Rada
MC bere na vědomí investiční záměr,,Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování
sSZ)' dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu, požaduje vybudování světelného
signalizačního zařízení v místě kříŽení s ulicí Kejbaly nejpozději přĺ realizaci rozšíření
komunikace Kejbaly (napojení rozvojové lokality Červený kopec) anavýjezduzareálu Vazební
věznice a Úvzo Brno, Bohunice, připojení jednotlivých přilehlých pozemků na ulici Kamenice na
předmětnou komunikaci (sjezdy) realizovat ze strany ulice Kejbaly, doporučuje realizovat
předloŽený investiční záměr bez středního dělícĺho pruhu šĺřky 2,5 m a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor investiční MMB'
Hlasování _7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno-Bohunice stanovuje pro rok 2O2o maximální částku peněŽitého daru pro členy
výborů, komisí a zvláštních orgánŮ, kteří nejsou členy ZMC Brno-Bohunice, a to ve výši
2.990 Kč.
Hlasovánĺ _7ĺ0ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervních fondů příspěvkových organizací pro
rozvoj jejich hlavní činnosti, a to MŠ Brno, Amerlingova 4, ve výši 17.860 Kč na nákup sluŽeb
aZš a MŠ Brno, Vedlejší 10, ve výši4.887 Kč na nákup materiálu a uktádá vedoucí Finančního
odboru sdělit toto stanovisko ředitelům předmětných Po.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice nepožaduje provedení změny obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 1l2o20, kterou se mění adoplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 312017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazných
vyhlášek statutárního města Brna č. 1I2o18 a č,' 2l2o19 a obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 2l2o20, kterou se mění adoplňuje obecně závazná vyhláška statutárnĺho města
Brna č. 2ĺ2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazných
vyhlášek statutárního města Brna č. 2ĺ2018 a č. 312019, které se tý[ají spádových obvodŮ
příspěvkových organizaci nacházejících se na Území MC, a to MŠ a ZŠ Brno, Vedlejší 1o, ZŠ
Brno, Arménská21, MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Švermova 11, MŠ Brno, Amerlingova 4
a MŠ Brno, Pohádka, Běloruská 4, upozorňuje na schválenou změnu názvu z příspěvkové
organizace MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11 na MŠ Brno,
Švermova 11 a ukládá vedoucímu Sociálnĺmu odboru zaslat toto stanovisko na odbor školství,
mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování _7ĺ0ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'
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9) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje pouŽití části rezervních fondů jednotlivých příspěvkových
organizací - MŠ zřizených MČ Brno-Bohunice do výše 4o.ooo Kč, a to za účelem nákupu
a zajištění čistících, dezinfekčních, ochranných a jiných potřebných prostředků a pomůcek, které
jsou z hygienického hlediska nezbytné pro nynější provoz MŠ a ukládá vedoucí odboru
finančního sdělit toto rozhodnutí ředitelkám mateřských škol.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se zpětvzetím Žaloby a s navrŽením smíru v soudním
řizení vedeném u okresního soudu ve Svitavách zn. 5 c 1112020-191 statutárním
městem Brnem, MC Brno_Bohunice proti paní trvá na
podané Žalobě s tím, Že připouští moŽnost změny Žaloby (přĺpadně v souvislosti se změnou
i částečného zpětvzetĺ Žaloby) ohledně přĺslušenstvítak, aby bylo příslušenství v soudním ŕízení
uplatněno v souladu s tmt a ukládá právničce úřadu sdělit toto stanovisko
advokátní kanceláři
Hlasovánĺ -7ĺol0ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

1't) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.08-086/20lT5 na akci
,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice" s firmou ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta
501ĺ9,664 48 Moravany, lČo255040'ĺ'ĺ, kteý je přílohou č. 6 zápisu, a to na změnu doby
plnění a ukládá starostovi MC dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7ĺoĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmĺnky na akci ,,oprava kuchyněk v objektu
MŠ Švermova 11 v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 7 zápisu. Dále Rada MČ imenuje
výběrovou komisi ve sloŽení Mgr' Markéta Svobodová, pan Milan Hrdlička, Mgr. Jan Liščinský
a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, Katy Štěpánková a lng. Marie Zitterbartová,
Ph.D. Přĺloha ć.7 zápisuje uloŽena na Odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Různé Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, V souladu s ustanovením $ 3 odst. 2 vyhlášky
č),. 14l2o05 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, s přerušením provozu
příspěvkové organizace MŠBrno, Amerlingova 4, vtermínu od 04.11.2o2o do
rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje o obnovení provozu
MŠ z důvodu vyhlášení karantény na základě onemocnění CoVlD-19 a ukládá
vedoucĺmu odboru sociálního zaslat toto stanovisko ředitelce MŠ.
Hlasování _7ĺ0ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan HrdliÖka


