
Zápis
ze 72. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í9.05.2o2'|

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

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha'

Forma zápisu h lasován í - pro/protil zdržel se/přĺtom no.

l. Progľam jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátiIa předloŽený program jednání' do kterého zařadila
nový bod č. 13) Návrh smlouvy o dílo c. o8-o51 ĺ21tl\ĺ|c o zabezpečení audio video
techniky pro Bohunické letní autokino firmou Kletch CZ s.r.o., lČo 29285054' Schválený
program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0|7 

'

Schválení zápisu Rady Mč ze dne 05.05.2o21:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 71. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 05.05.2021.
Hlasování _ 7l0l0l7 .

ll!. Projednávané body dne ĺ9.05.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. s/RMc v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 2 zápisu a ukládá
vedoucí odboru fĺnančního jeho provedenĺ.
Hlasování _7ĺol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuj e smlouvu č. 08-047l21/Mo o u
zvláštního určení
I, smlouvu č.
s nájemkyní paní

č.9
o velikosti 2+kk, s nájemkyní panĺ
08-048121/MO o n mu č,. 14 zvláštního určení, o velikosti 't+kk,

smlouvu c. 08-049121/MO
o u č. 15 zvláštního určení, o velikosti 2+kk' s nájemkyní paní

vše v bytovém domě Pod Nemocnicí 25, které jsou přílohami č. 3,
č,.4 a č. 5 zápisu a uktádá starostovi MC smĺouvy o nájmu bytů podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje podání Žádosti na odbor školství Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zaŕÍzení pro mateřskou školu, jąíŽ činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace, která se týká zápisu nového místa, kde se
uskutečňuje předškolní vzdělávání, a to na adrese Pod Nemocnicí 603/25,625 00 Brno,
s účinnostĺ od 01 .09.2021, dále zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské
škole z50 na 75 súčinností od 01.09.2021, podání Žádosti o zápis školského zařízeni
školní jídelny - výdejny na adrese Pod Nemocnicí 603125, 625 00 Brno, s cílovou
kapacitou 25 stravovaných, jejíŽ činnost bude vykonávat Základní škola a mateřská
škola Brno, Vedlejšĺ 10, příspěvková organizace, s účinností od 01.09.2021, podání
Žádosti o zápis změn v údajích vedených v Ęstříku škol a školských zaYízeni pro
mateřskou školu a zápis školní jídelny - výdejny, jejichŽ činnost vykonává Základnl
škola amateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organĺzace, súčinností od
01.09.2021, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c. 5 zápisu, ukládá starostovi
MČ a řediteli ZŠ a MŠ písemnou Žádost včetně příloh podepsat a starostovi MČ podat
výše uvedenou Žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školstvĺ.
Hlasování _7l0l0l7' Návrh usnesení byl schválen.



-2-

4) Rada MC Brno-Bohunice povoluje, v souladu s ustanovením $ 23 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyššĺm odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), výjimku v počtu zapsaných dětí v jedné třídě příspěvkové organizace Základni
školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10 _detašovaném pracovišti mateřské školy na
ulici Pod Nemocnicí 603/25, na celkový počet 25 dětí a ukládá vedoucímu odboru
sociálního ÚttĺČ sdělit toto stanovisko řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno,
Vedlejší 10'
Hlasovánĺ -7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje s účinnostĺ od 01 .o9.2o21 nové kalkulace nákladů
vdoplňkové činnosti ZŠ Brno, Arménská 21 aZš a MŠ Brno, Vedlejší 10 upronájmů
majetku a zĄmových krouŽků dle předloŽených návrhů, které jsou přílohami č. 7 a ć,. 8
zápisu, beľe na vědomĺ výši kalkulací měsíčních úplat za předškolní vzdělávání, úplatu
za školní druŽiny a kalkulací za doplňkovou činnost jednotlivých příspěvkových
organĺzací zřízených Mc Brno-Bohunice a ukládá lng. Florianové sdělit toto rozhodnutí
jednotlivým ředitelům Po'
Hlasování -"7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluie Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor č' 08-057t13/Bo, uzavřené s panem Davidem Bušovem, lco 02352524,
Dodatek c. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č' 08-055/16/Mo, uzavřené se
společnostĺ VYTERM s.r.o., lco 25512129, Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
ngbytových prostor č. 08-029/08/80' uzavřené s paní Janou Zemanovou,
lco 60429160' Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č,. 2I98lBo,
uzavřené s paní oĺgou Pĺockovou, lČo 12144045, které jsou přílohami č. 9 aŽ c' 12
zápisu a ukládá starostovi MC schválené dodatky k nájemním smlouvám podepsat'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje slevu na nájemném pro období O1'O5.2O21 aŽ
31.08.2021 nájemci prodejního stánku na pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice při ulici
Švermova, a to společnosti SYRER Morava obchod, S.r.o., lco 08733082, se sídlem
Blatnická 4219ĺ4,628 00 Brno, ze Smlouvy o nájmu prostoru slouŽícího podnikání č. 08-
025121l|\tlo z 12.03.2021 ve výši 7 .044 Kč odpovídající 60 o/o z celkového nájemného ve
výši 1 1.740 Kč, Dodatek č' 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru slouŽícího podnikání č' 08-
025t21lMo, uzavřené se společnosti SYRER Morava obchod, s'r.o., lČo 08733082, se
sídlem Blatnická 421914,628 00 Brno, kteý je přílohou č. 13 zápisu a ukládá starostovi
MČ dooatek k nájemnĺ smlouvě podepsat.
Hlasovánĺ _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvátila protinávrh usnesení Ve znění Rada MČ
doporučuje Zastupĺtelstvu MČ souhlasit se změnami katastrální hranice dle bodu a),
bodu b) a bodu c) podle návrhu č. j PD-36593l2020-702 mezi k. ú. Bohunice
a k' ú' Staý Lískovec předloŽených Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město, Moravské nám. 1, 601 51 Brno, kteý je přílohou
č. 14 zápisu.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schválila protinávrh usnesení Ve znění Rada Mc
neschvaluje záměr na pronájem pozemku p. č^ 21412 v k' ú. Bohunice při ul. Nové
Nivky a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto usnesení Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje označení víceúčelové budovy na ulici Pod
Nemocnicí 25 názvem ,,BOHUNKA" a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroĺy
sdělit toto rozhodnutí Bytovému odboru MMB.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řizeni a nrm ma ne atrné
hodn zůstavitel aní

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Petru tvemu
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje umístění dvou ,,hmyzích hotelů" a naučné tabule ve
veřejném prostoru před ZŠ Brno, Arménská 21, dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 15 zápisu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko řediteli Střední odborné škole EduCanet o.p's.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo ć,. O8-o51t21lMČ o zabezpečenĺ
audio video techniky pro Bohunické letní autokino firmou Kletch CZ s.r.o. se sídlem
Výstaviště 40511, 603 00 Brno, zastoupená panem Jakubem Klečkou, jednatelem
společnosti, |co 29285054, která je přílohou č' 16 zápisu a uktádá starostovi MČ
smlouvu o dílo podepsat.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MC
Milan Hrdlička


