
Z á p i s 
 

z 81. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 22.09.2021 
 
Přítomni: pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, pan Juras, 

Ing. Kamarád 
 

Omluven: Ing. Crha 
 
Zasedání ve formě telekonference řídil místostarosta MČ Brno-Bohunice pan Milan Hrdlička. 
 

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předložený program jednání, do kterého zařadila nový bod 
č. 8) Schválení zadávacích podmínek, výběrové komise a vybraných firem na akci „Revitalizace 
střešního pláště ZŠ Arménská 573/21 v MČ Brno-Bohunice“ a nový bod č. 9) Návrh na uzavření 
pojistné smlouvy č. 08-086/21/MČ na pojištění majetku svěřeného MČ Brno-Bohunice – 
prodejního stánku na ulici Švermova, rezervoáru vody na ulici Kejbaly a kamenné fontány při 
ulici Osová. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu z 81. zasedání 
Rady MČ. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 08.09.2021: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 80. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
08.09.2021. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
III. Projednávané body dne 22.09.2021: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové činnosti 

a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS na akci „Výměna plynových kotlů v MŠ Amerlingova 4 
v MČ Brno-Bohunice“ s firmou HJ project, spol. s.r.o., Maškova 9, 614 00 Brno, IČO 26899159, 
který je přílohou č. 2 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 ke 
smlouvě o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 08-056/17/MO na 

pronájem části pozemku p. č. 1321/9 v k. ú. Bohunice při ul. Pod Nemocnicí, uzavřenou 
s panem XXXXXXXXXXX, Brno, rok úmrtí 2021, schvaluje záměr na pronájem části 
zastavěného pozemku p. č. 1321/9 v k. ú. Bohunice stavbou garážového domu bez čp./č.o. při 
ul. Pod Nemocnicí, který je přílohou č. 3 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat 
a vedoucí Odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XVII. zasedání ZMČ Brno-

Bohunice, které se bude konat dne 27.10.2021: 
 

I. Organizační body: 
a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu 
b) Schválení programu XVII. zasedání ZMČ Brno-Bohunice 
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II. Body programu: 
1) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 09.2021 
2) Návrh rozpočtového opatření č. 4/ZMČ 
3) Návrh Plánu investičních akcí na rok 2022 a další léta v MČ Brno-Bohunice 
4) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020 o místních poplatcích 
5) Návrh obecně závazné vyhlášky 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 

6) Stanovisko k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se 
stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění pozdějších obecně závazných 
vyhlášek statutárního města Brna a k obecně závazné vyhlášce statutárního města 
Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších 
obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna 

7) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství města Brna 

8) Různé 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit s předloženou úpravou 

Statutu města Brna v části „Tvorba a ochrana životního prostředí“ článku 22 Působnost 
městských částí odst. 1 písm. p) a písm. q) a v části „Sociální péče“ článku 56 Působnost 
městských částí odst. 2 písm. g), souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky 
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, 
který je přílohou č. 5 zápisu, kromě výše uvedeného a uložit tajemníkovi úřadu zaslat toto 
stanovisko na Organizační odbor MMB. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ požadovat po Zastupitelstvu města 

Brna provedení následujících změn týkajících se spádových obvodů příspěvkových organizací 
nacházejících se na území MČ, a to MŠ a ZŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno, Arménská 21, MŠ 
Brno, Uzbecká 30, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4: 

 

1) V obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové 
obvody mateřských škol, ve znění pozdějších vyhlášek: 
Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace  
Jihlavská (č. 20, 22, 27), Kamenice (1d-34), Okrouhlá, Pod Nemocnicí (č. 6, 25-41), 
Studentská, Vedlejší.  
Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace  
Dlouhá (č. 2), Jihlavská (č. 2-21 vyjma č. 20), Kamenice (1-4), Kejbaly, Na Pískové cestě, 
Neužilova (č. 35), Pod Nemocnicí (č. 1-23 vyjma č. 6), Ukrajinská (č. 19-35), Uzbecká, 
Vinohrady (část ulice spadající do katastru městské části Brno-Bohunice), Vohnoutova, 
zbývající území městské části v oblasti Kejbaly neoznačené ulicemi.  
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace  
Arménská, Běloruská, Dlouhá (č. 1, 1a-3), Gruzínská, Lány (č. 3a - 77, 77a lichá a 34, 34a - 
78, 78a sudá), Moldavská, Traťová (č. 3, 6 a 8), Ukrajinská (č. 1 - 17včetně písmen), 
zbývající území městské části v oblasti u potoka Leskava neoznačené ulicemi. 

 

2) V obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek: 
Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace  
Amerlingova, Arménská, Běloruská, Bohuňova, Gruzínská, Havelkova, Jihlavská (č. 2-27), 
Lány, Moldavská, Podsedky, Rolnická, Spodní (č. 2, 2a-16), Traťová (č. 3, 6, 8), Tříčtvrtní, 
Ukrajinská, Uzbecká, Vyhlídalova, Za Kovárnou, zbývající území městské části v oblasti u 
potoka Leskava neoznačené ulicemi.  
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Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace  
Čeňka Růžičky, Dlouhá, Dvořiště, Elišky Přemyslovny (č. 50-70), Hraničky, Humenná, 
Kamenice, Kejbaly, Lískovecká, Na Pískové cestě, Netroufalky (č. 1-16), Neužilova, Nové 
Nivky, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Sobolova, Souhrady, Spodní (č. 18-24), Studentská, 
Švermova, Vedlejší, Vohnoutova, Zadní, Žlíbek, zbývající území městské části v oblast 
Kejbaly neoznačené ulicemi. 

 

a uložit vedoucímu Sociálnímu odboru zaslat toto stanovisko na Odbor školství a mládeže MMB. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s předloženým návrhem 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství města Brna, která je přílohou č. 6 zápisu a uložit vedoucí Odboru technických 
služeb zaslat toto stanovisko na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Revitalizace střešního pláště 

ZŠ Arménská 573/21 v MČ Brno-Bohunice“. a seznam firem, které budou vyzvány k podání 
nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 7 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje 
výběrovou komisi ve složení pan Josef Juras, pan Milan Hrdlička, Mgr. Jan Liščinský 
a náhradníky komise ve složení Ing. Antonín Crha, Katy Štěpánková, Ing. Marie Zitterbartová, 
Ph.D. Příloha č. 7 zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pojistnou smlouvu č. 08-086/21/MČ s pojišťovnou 

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha, na pojištění prodejního stánku při ulici Švermova na pozemku p. č. 2773/1, rezervoáru 
pitné vody při ulici Kejbaly na pozemku p. č. 1423/5 a kamenné fontány při ulici Osová na 
pozemku p. č. 1321/20, vše v k. ú. Bohunice, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 8 
zápisu a ukládá starostovi MČ pojistnou smlouvu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
10) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění: 

Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zápis z jednání Komise životního 
prostředí RMČ konaného dne 13.09.2021 a souhlasí s výsadbou popínavých rostlin 
nad opěrnou zdí tramvajové trati ze strany ulice Na Pískové cestě. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
místostarosta MČ: ..…………………….…… člen Rady MČ: …..……………………….. 
 Milan Hrdlička Josef Juras 


