
Zápis
z 9í. zasedání Radv MČ Brno-Bohunice konaného dne ĺ5.í2.2021

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

Zasedání ve formě telekonference řĺdil místostarosta MC Brno-Bohunice pan Milan Hrdlička.

Forma záp isu h lasován í - pro/protilzdrźel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 610ĺ016.

ll. Schvátenĺ zápisri Rady Mč ze dne 01 .12.2021 a08.12.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schváIila zápis z 89. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
01.12.2021 a zápis z90. (mimořádného zasedání) Rady MČ, které se konalo dne
08.12.2021.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne í5.12.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/RMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 2 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p' č. 1oo4t2
o výměře 348 m2 v k' ú. Bohunice v lokalitě u Leskavy jako zahradu, kteý je přĺlohou
č. 3 zápisu, uk!ádá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schválila protinávrh usnesení ve zněnĺ - Rada MČ Brno-
Bohunice požaduje po nájemci prodejního stánku č. p' 806, č. or.1a při ul. Dlouhá na
pozemku p. č. 212615 v k. ú. Bohunice doloŽení dokladů o způsobu odstraňování
odpadů, které vznĺkají při jeho podnĺkatelské činnosti v provozovně na ulici Dlouhá
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sděĺit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení k bodu č,. 12) programu z 50. zasedánĺ
Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 26.08 '2o2o, souhlasí s umístěním nosĺče
a poštovní schránky vtravnaté části pozemku p. č. 38214 vk. ú. Bohunice při ulici
Hraničky dle předloŽeného návrhu za předpokladu, Že původní stanoviště bude po
odstranění nosiče poštovní schránky uvedeno do původního stavu a oseto travním
semenem a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice trvá na svém usnesení k bodu č. 8) programu z 88. zasedání
Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 24'11.2021 a uktádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce'
Hlasování _ 6101117 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se zastavenĺm ŕízení a áním ma
hod zůstavitele

a ukládá vedoucĺmu Sociálního odboru
sdělit toto stanovisko notářce Mgr. Petře Vymazalové
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve zněnĺ:
Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s novou cenovou kalkulací sociálních
pohřbů - s navýšením ceny, navrhovanou společností Poh řební a hřbitovní
sluŽby města
zastoupenou

Brna a. s. se sídlem Koliště 7 602 00 Brno lČo 6071 3330,
ato

s účinností od 01 'o1.2022 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko společnosti Pohřební a hřbitovní sluŽby města Brna, a.s.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonĺn Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlĺčka


