
Zápis
z 86. zasedání Radv MČ Bľno_Bohunice konaného dne 03.í1.2021

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

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MC Brno-Bohunĺce lng. Antonín Crha.

Forma zá pisu h lasová n í - p ro/protilzdržel se/přítom no'

l. Program jednání:

Rada MČ Brno_Bohunice schvátila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č.9) Návrh na změnu usnesení k bodu č. 11) z84. zasedání Rady MČ konaného dne
2010.2021 a nový bod č. 10) Stanovení výše peněŽitého daru občanům za jejich práci ve
výborech zl/lc, komisích RMC a zvláštních orgánech MČ v roce 2021. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 .

lI. Schválení zápisů Rady Mč ze dne 20.10.2021 a 27.10.2o21=

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 84. zasedání Rady MC, které se konalo dne
20.10'2021 a zápis z 85. (mimořádného zasedání) Rady MČ, které se konalo dne 27.10.2021.
Hlasování - 710ĺ0ĺ7 .

III. Projednávané body dne 03.11.202l:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje Dohodu č. 08-096/21tMo o ukončení nájemních smluv
č. 08-034/08/80 a č. 08-036/09/80 na částĺ ć,. 1321ĺ7 v k' ú. Boh unrce pn

která jeul. Pod Nemocnicí, uzavřené s panem
přílohou č. 2 zápisu, záměr na pronájem dvou id. 1152 pozemku p. č;. 1321ĺ7 v k. ú. Bohunice
pod stavbou hromadných garáŽí při ul. Pod Nemocnicí, který je přílohou č. 3 zápisu a ukládá
starostovi t\ĺČ oorloou a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje Dohodu č. 08-099121lMo o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-018/01/Bo na části ku č. 110o4l2 v k. ú. Bohunice v lokalĺtě u Leskavy,

která je přílohou ć,. 4 zápisu, záměruzavřenou s paní
propachtovat část pozemku p' č. 100412 o výměře 349 m2 v k. ú. Bohunice jako zahradu, kteý
je přílohou č. 5 zápisu a ukIádá starostovi lrĺc oonoou a záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje, v souladu s ustanovením s 2201 a násl. zákona
ć.89ĺ2012 Sb., občanský zákonik v platném znění, smlouvu č. o8-o98/21lMČ (správa hřbitovů
č.2191300ĺ21) o nájmu hrobového místa se Správou hřbitovů města Brna, p. o., Vídeňská 96,
639 oo Brno, lČo 62161598, DlČ Cz62161598, zastoupenou ředitelkou lng. Alenou Říhovou,
která je přílohou č. 6 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o nájmu hrobového místa
podepsat.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 zákona č,.25ot2ooo sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném zněnĺ, přijmout do majetku příspěvkové
organĺzace ZS Brno, Arménská 21, věcné dary - výpočetní technĺku ve výši 167.000 Kč,
od společnosti AT&T Global Network Sevices Czech Republic, s.r'o, lČo 25785435 a ukládá
lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _7loĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.



9) Rada MČ Brno-Bohunice rušísvé usnesení kbodu č. 11) z84.zasedání Rady MČ konané dne
20.10.2021, souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 42815 vlastníkovi přilehlého pozemku
p. č.49612, oba v k. ú. Bohunice, nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 428ĺ5 vlastníkovi
přilehlého pozemku p. č;. 496ĺ2, oba V k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-153ĺ21ns (č. dodavatele V/1Ot2O21) na
dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení pro rok 2o21t2o22 v MČ Brno-Bohunice, která je
přílohou č. 7 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7lol0l7' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice stanovuje pro rok 2021 maximální ěástku peněŽitého daru pro členy
výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteřĺ nejsou členy ZMC Brno-Bohunice, a to ve výši
3.000 Kč.
Hlasování _7ĺ0ĺ017' Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízeni a áním m hodn
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notářce JUDr. Haně Jankovičové.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen

6) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí s pronájmem částĺ pozemku p. ě. 1321t25 ostatnĺ plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca 100 m2 v k. ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicĺ, společnosti
VPS Technik, s.r.o., se sídlem Pod Nemocnicí 6, lČo 05479151 a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0ĺoĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí snabytím pozemků p. č,. 1321/116 ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 67 m2 a p.č 1247ĺ79 ostatní plocha, silnice, o výměře 20 fr2, oba
v k' ú. Bohunice při ulĺci Jihlavská, do vlastnĺctví statutárnĺho města Brna a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko navrhovatelce'
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


