
Zápis
z 99. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 13.04.2022

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

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice lng' Antonín Crha.

Fo rma zá pĺsu h lasová n í - p ro/protilzdržel se/přítom no

l. Program jednánĺ:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 18) Souhlas se zřízenim přípravné třĺdy při ZŠ Arménská 21, příspěvkové organizaci.
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 61010ĺ6.

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 30.03.2022:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 98. zasedání Rady MC, které se konalo dne
30.03.2022.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne í3.04.2o22:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Úprava veřejného prostranství
na ulici Spodní v MČ Brno-Bohunice - stavební objekt mlhoviště" a seznam firem, které budou
vyzvány 

J< Rodání nabídky. Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále
Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení - předseda pan Josef Juras, místopředseda
pan Milan Hrdlička, člen pan Mgr. Jan Liščinský a náhradníky komise ve sloŽení pan
lng. Antonín Crha, paní Mgr' Dana Fialová, Ph.D., paní lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha
č,. 2 zápisuje uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Výsadba
zeleně při ulici Čeňka RůŽičky v MČ Brno_Bohunice" od firmy KA|SLER s.r.o., Měřičkova 48,
621 00 Brno, lČo 25523406, náklady ve výši 164.230 Kč bez DPH, smlouvu o dĺlo č. 08-
035t22tTs s firmou KA|SLER s.r.o., Měřičkova 48,62100 Brno lco 25523406, která je přílohou
č. 3 zápisu a uktádá starostovi MC smlouvu o dílo podepsat.
Hlasovánĺ _7ĺoĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-036/22ĺMo o u č. 13 zvláštního
určenĺ, o velikosti 2+kk, s nájemcem panem
v bytovém domě Pod Nemocnicí 25, která je přílohou ć,. 4 zápisu a ukládá starostovi M
smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování _7ĺolol7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 4573 o dodávce vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
se společností Brněnské vodárny a kanalizace, ä.S., Pisárecká 55511a, 603 00 Brno,
lĆo 46347275, který je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi ttĺČ dooatek podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XX. zasedáni ZMC Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 04'05.2022:

!. organlzaćní body:
a) t-|rčení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelťl zápistl
b) Schválení programu XX' zasedání ZMC Brno-Bohunice
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ll. Body programu:

1) Zpráva o hospodaření MC Brno-Bohuniceza období01. - 11.2021
2) Návrh rozpočtového opatření ć,.2tzVc
3) Stanovisko k návrhům novel obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

ć,.29l202o, o regulaci pouŽíváni zábavní pyrotechniky a obecně závazné vyhlášky
ě.20ĺ2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11l2o11

4) Stanovisko ke schválení přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č;.20ĺ2020, o zákazu poŽívání alkoholĺckých nápojů na veřejných prostranstvích
a přílohy obecně závazné vyhlášky ć.11ĺ2017, o nočním klidu ve znění pozdějších
vyhlášek

5) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna ě. 2012001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

6) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářstvĺ města Brna

7) Stanovení počtu členů ZMC Brno-Bohunice pro funkčnívolební období 2022-2026
8) Různé

Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC vzít na vědomí zprávu o hospodaření
MC Brno-Bohunice za období 01' - 03.2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6
zápisu.
Hlasovánĺ _ 7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MÖ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit rozpočtové opatření č).2tzMc
v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou ó. 7
zápisu a uloŽit vedoucí odboru fĺnančního jeho provedení.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ
- nesouhIasit s předloŽenou úpravou Statutu města Brna v části ,,Městská policĺe" článku 71

Působnost města odst. 2 písm. a), dále v příloze č. 5 ,,Pravidel pro svěřování majetku města
městským částem" článkem 2 odst. 3,

- souhlasit s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve zněni pozdějších vyhlášek, ktený je přílohou ě. 8
zápisu, kromě výše uvedeného

a uložit tajemníkovi Úřadu zaslat toto stanovisko na organizační odbor MMB.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ souhtasit s předloŽeným návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství města Brna, který je přílohou č. 9 zápisu a uložit vedoucí odboru technických
sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor Životního prostředí Magistrátu města Brna.
Hlasování _ 7 ĺ0ĺ017 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC stanovit, vsouladu se zněním $68
zákona ć,. 128ĺ2ooo Sb., o obcích v platném znění, počet členů ZMČ Brno-Bohunice pro funkční
období 2022-2026 na 21 členů, dále v souladu s ustanovením s 21 odst. 4 zákona
č,.491ĺ2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů, potřebné počty
podpĺsů oběanů na peticích, a to pro nezávislé kandidáty v počtu 600 a pro sdruŽení
nezávislých kandidátů v počtu 866 a uložit tajemníkovi úřadu zveřejnit výŠe uvedené počty
zákonem stanoveným způsobem.
Hlasování _7loĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.
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'ĺ1) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí se zněním odst. 4 návrhu obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
ć,.2012021, o místních poplatcích, nemá námitek k ostatním odstavcům návrhu obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 20l2o21, o místních poplatcích a ukládá vedoucĺ odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko odboru rozpočtu a financovánĺ MMB.
Hlasování _7ĺolol7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice souhlasĺ sprodejem pozemku p.č. 1338t87, ostatní plocha, zeleň
o výměře '286 m2 a pozemku p. č. 134016, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2,
oba v k. ú. Bohunice při ulĺci Netroufalky, Společenství vlastníků jednotek bytového domu LIVE
UP l a Společenstvĺ vlastníků jednotek bytového domu L|VE UP ll a ukládá vedoucĺ odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kč,
vedené JUDr. Karlem Urbanem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-město, na
základé Usnesení Městského soudu Brno, č. j.74 E 101212011-10 ze dne 30.03.2011, a to dle
příkazu o uloŽení pokuty za spáchání přestupku č. j. BBoH/05674/09/soC Tr 163/09 ze dne
06.04.2010, vydaného Statutárnĺm městem Brno, Městskou částĺ Brno-Bohunice, kteý nabyl
právní moci dne 24.04.2010 a je vykonatelný, ve věci uspokojení pohledávky oprávněného
Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bohunice se sídlem Dlouhá 3
lco 44992785, proti povinnému
výši 500 Kč s přĺslušenstvím.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen

14) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhtasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kč,
vedené JUDr' Karlem Urbanem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-město, na
základě Usnesení Městského soudu Brno, č. j' 74 E 1013ĺ2011-10 ze dne 30.03.2011, a to dle
pŕikazu o uloŽení pokuty za spáchání přestupku č. j. BBOHl04714l09ĺSoc TR 134109 ze dne
12.03.2010, vydaného Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Bohunice, kteý nabyl
právnĺ moci dne 17.o4.2010 a je vykonatelný, ve věci uspokojení pohledávky oprávněného
Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bohunice se sídlem Dlouhá 3, Brno, 625 00,
lĆo 44992785, proti povinnému
1.500 Kč s příslušenstvím.

pro částku ve výši

Hlasování _7lolol7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kě,
vedené JUDr. Karlem Urbanem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-město, na
základě Usnesení Městského soudu Brno, č. j. 74 E 1011l2o11-1o ze dne 30.03.2011, a to dle
příkazu o uloŽení pokuty za spáchání přestupku č. j. BBOH/04891/09/SoC Tr 139/09 ze dne
19.03.2010, vydaného Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Bohunice, ktený nabyl
právní moci dne 2o.04.2o1o a je vykonatelný, ve věci uspokojení pohledávky oprávněného
Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bohun se sídlem Dlouh
lĆo 44992785, proti povinnému
1.500 Kč s příslušenstvím.
Hlasování _7ĺ0lol7. Návrh usnesení byl schválen

16) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se zastavením řízení a antm m ne hodnoty
zůstavitele pana zemřelém
dne 09.12'2021 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
JUDr. Michalu Voříškovi.
Hlasování -7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

Brno, 625 00,
pro částku ve

á 3, Brno, 625 00,
pro částku ve výši
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'ĺ7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pořádní Dětského dne Městskou částí Brno-Bohunice ve
spolupráci se spolkem PRoBo, z. s., se sídlem Lány't73ĺ9,625 00 Brno, lco.22819223,za
podmínky, Že spolek zabezpečí dohled nad provozem nafukovacích atrakcí a ponese plnou
odpovědnost za případnou škodu způsobenou provozem těchto atrakcí a ukládá vedoucímu
Sociálního odboru sdělit toto stanovisko předsedovi spolku PRoBo, z. s., panu Milanu
Hrdličkovi.
Hlasování _ 5lol2l7. Návrh usnesení byl schválen.

í8) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při ZŠ Arménská 21,
přĺspěvková organizace, Ve školním roce 2o22l2o23 a Žádä Radu města Brna o souhlas
s podáním Žádosti ke Krajskému Úřadu Jihomoravského kĘe, o zřizení přípravné třĺdy při
ZŠ Arménská21, příspěvkováorganizace, ve školním roce 2o22t2o23.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal. lng. otakar Kamarád

starosta MČ: místostarosta MČ
lng. Antonín Crha Milan Hrdlička


