
Zápis
z 98. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 30.03.2022

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Form a zá pĺsu h l asová n í - pro/protil zdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařadlla nový bod
č. 13) Stanovĺsko k výpovědi nájemní smlouvy č. 08-057/13/Bo na pronájem nebytových prostor
v objektu občanské vybavenosti - provozovna kadeřnictví, návrh záměru na pronájem prostor
slouŽících podnikání v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

lI. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 16.03.2022:

Rada MC Brno-Bohunĺce schválila zápis z 97. zasedání Rady lrłC, které se konalo dne
16.03.2022.
Hlasování -7l0ĺoĺ7

!lI. Projednávané body dne 30.03.2022:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,,,Stavební
úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice - stavební
aarchitektonické řešení" od firmy KoRoS, s.r.o., Stejskalova 984ĺ37, 6'ĺ5 00 Brno,
lco 26926954, náklady ve výši 624.500 Kč bez DPH, dále oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je firma KoRos,
s.r.o', Stejskalova 984137,615 00 Brno, lCo 26926954, která je přílohou č,.2 zápisu, smlouvu
o dílo č. 08-026l22lTs s firmou KoRos, s.r.o., Stejskalova 984137, 615 00 Brno,
lco 26926954, která je přĺlohou č. 3 zápisu a uktádá starostovi MČ oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MÖ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. o8-o28ĺ22ftS na opravy vybraných
účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice, tj. oprava běŽecké dráhy -
mlat, Úprava veřejného prostranství na ulici Švermova, oprava chodníku ke kontejnerům na
ulici Pod Nemocnĺcí, oprava chodníku na ulici okrouhlá, oprava dlaŽby na ulici Dlouhá v MC
Brno Bohunice, se společností ZEMAKO, s.r'o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lco 2550401 1, která je přílohou č. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7ĺoĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, v souladu s ustanovením bodu 9 písmene u) Zadávacích
podmínek' s ohledem na rozpočtové finanční prostředky na opravu a rekonstrukci
kontejnerových stání pro komunální odpad, rekonstrukci kontejnerového stání pro komunální
odpad v lokalitě Pod Nemocnicí 7 s náklady ve výši 344.91í,88 Kč bez DPH, nabídku
zhotovitele veřejné zakázky na akcĺ ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální
odpad v MC Brno-Bohunice, ll. etapa, ll. část" od firmy ZEMAKO, s.r'o., Bohunická cesta 501/9,
664 48 Moravany, lco 25504011, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky srozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je firma ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta
501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, která je přílohou č. 5 zápisu, smlouvu o dílo č. 08-
o34ĺ22tTs s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 50'ĺ/9, 664 48 Moravany, l}o 25504011,
která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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4) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ:

souhlasit s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se měnĺ
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29l2o2o, o regulaci pouŽívání
zábavni pyrotechniky, dále s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2ol20o9, ostanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, k zajĺštění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 11l2o11,

schválit přílohu obecně závazné vyhlášky č,.2ol202o, o zákazu poŽívání alkoholu na veřejných
prostranstvích za účelem zabezpečení místních záleŽitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek, tzn. v příloze ponechat lokality v MC Brno-Bohunice, kde je zakázáno
poŽíváni alkoholu, tj. ulice Švermova ě'7-9, v okruhu 50 m od objektu ÚrrĺČ arno_Bohunice,

stanovit pro druhou polovinu roku 2022 níŽe uvedenou výjĺmku z doby nočního klidu na ÚzemÍ
MČ Brno-Bohunice - Loučení s prázdninami v Bohunicĺch v noci z 03.09. _ o4.o9'2o22
s Vymezenĺm doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod pro Územi městské části Brno-
Bohunice. odůvodnění pro konání výše uvedené akce v příloze obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu je, Že se jedná o výjimečnou a ojedinělou akce v MČ Brno-Bohunice. Důvodem
konánítéto akce je nabídnout veřejnosti větší kulturní vyžití.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 1321t25 o výměře
99,5 m2 v k. ú. Bohunice při ul' Pod Nemocnicí, jako skladovací plochu, přiléhající k objektu Pod
Nemocnicí 685/6, kteý je přílohou č. 7 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat a vedoucí
odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice ruší část svého usnesení kbodu č. 14) zápĺsu z94. zasedání
konaného dne 09.o2.2022, týkající se rozdělení hospodářského výsledku přĺspěvkové
organizace MŠ Brno' Amerlĺngova 4, schvatuje nové rozdělení hospodářského výsledku
příspěvkové organizace MŠ Brno, Amerlingova 4, a to převedení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2021 ve výši 3.000 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a ukládá
ředitelce Po zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský výsledek za rok2021.
Hlasování _7ĺol0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje poplatek v roce 2022 zajednorázové připojení se k odběru
elektrické energie k rozvaděči umístěného na náměstí Dlouhá v MČ Brno-Bohunice, a to ve výši
300 Kč za jeden den a jedno připojení a jednorázový poplatek v roce 2022 za vyuŽití
nebytového prostoru v objektu Pod Nemocnicí 25 - BOHUNKA - v případě lekcí cvičení, a to ve
výši 150 Kč za jedenu lekci a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit nezbytné finanční
operace v souladu s tímto usnesením.
Hlasování -7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Protinávrh usnesení ve znění - Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s prodejem pozemků
p. č.878, p. č.891' p. č.892, p. č.893ačástí pozemků p. č.887, p. č.890, vševk. ú. Bohunice
při ulici Lány, společnosti Základní škola Five Star Montessori, s.r.o., se sídlem Sochorova
3262t23,612 00 Brno, lČo o2o5o439 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli, nebyl schválen
Hlasování - 11016ĺ7. Návrh usnesení nebyl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 878, p. č. 891 , p. ě.892,
p. č. 893 a částí pozemků p. č. 887, p. č. 890' vše v k. ú. Bohunice při ulici Lány, společnosti
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o., se sídlem Sochorova 3262ĺ23, 612 00 Brno,
lco o2o5o439 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadateĺi.
Hlasování _ 511l117. Návrh usnesení byl schválen.
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9) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se směnou části pozemku p. č. 211t1 _ ostatní plocha jĺná
plocha, o výměře cca 25 m2 zapsaného na LV 10001 pro statutární město Brno, za část
pozemku p. ć,. 20411 - ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 24 m2, vše v k. ú. Bohunice,
zapsaného na LV 4959 pro p"n" a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice jmenuje, v souladu se zněním s 1o2 odst. 2 písm. g) zákona
ć,. 12812000 Sb., o obcích v platném zněnĺ, s účinností od 01 .04.2022 paní Mgr. Petru KříŽovou
vedoucíodboru majetkového a kontroly ÚMc Brno-Bohunice.
Hlasování _7ĺoĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MC Brno Bohunice nesouhlasí se zastavením exekuce vedené pod sp. zn.030 EX
120102 soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou na základě exekučních titulů - rozsudku
Městského soudu v Brně č. j.53 c 156ĺ97-41 a rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 19 Co
178l2o0o a usnesení Městského soudu v Brně č. j. 69 Nc 1667/2002-8 a č,. 1 69 Nc 166712002-
172 dle návrhu na zastavení exekuce ze dne 19.o1.2022, podaného paní

a ukládá právníkovi úřadu zaslat vyjádření akceptujĺcí toto
stanovisko Mgr. Jaroslavu Homolovi.
Hlasování - 7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí se zastavením řízenÍ a ntm ne
zůstavitele pana

-a

ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
JUDr. Svatomíru Helešicovi.
Hlasování _7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd' nájemní smlouvy č. o8-o57/13/Bo,
uzavřenou s panem Davidem Bušovem, bytem Na Pískové cestě 47, 625 00 Brno,
l9o 02352524, na pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713,
schvaluje záměr na pronájem dvou nebytových prostor v přízemí objektu občanské vybavenosti
Dlouhá 577ĺ3, ktený je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí
odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit a sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7lol0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


