
Zápis
ze í08. zasedání Radv Mě Brno_Bohunice konaného dne 03.08.2022

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Nádvornĺková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra,
pan Juras, Mgr' Lišcinský

omluveni: Mgr. Stará, lng. Kamarád

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

Fo rm a zá pis u h lasová n í - p ro/protil zdžel se/přítom n o.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kteréh o zařadila
nový bod č. 13) Návrh na schválení přijetí věcného daru od společnosti Generali Česká
pojišťovna, ä.S., příspěvkovou organizací Zš Brno, Arménská 21. Schvátený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 20.07.2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis ze 1O7. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 20.07.2022.
Hlasování _ 6101016'

lll. Projednávané body dne 03.08.2022:.

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
schvaluie nabídku veřejné zakázky na akcĺ ,,Úprava dětských hřišť v zahradách
mateřských škol v MC Brno-Bohunice - MŠ Švermova" od společnosti ZEMAKO -
sTRoMY COMPANY MŠ ŠVERMOVA, zastoupená firmou ZEMAKO, s.r.o.,
Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, lČo 25504011 a náklady ve výši 7.368.904,65 Kč
bez DPH, oznámenĺ o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je společnost ZEMAKO sTRoMY
COMPANY _ MŠ ŠvrRnĺoVA, zastoupená firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9,
664 48 Moravany, lČo 25504011, které je přílohou ć,.2 záptsu a ukládá starostovi MČ
podepsat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o poskytnutĺ dotace z rozpočtu
Jihomoravského kĘe č. 08-069l22/Mc (č. poskytovatele JMK075968l22loKH), která je
přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o poskytnutí dotace podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XXll. zasedání ZMĆ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 14.09.2022:
!. organizační body:

a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XXll. zasedání ZMl Brno-Bohunice

I!. Body programu:
1) Vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice pana

lng. Jana Novotného, Ph.D.
2) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - o8.2o22
3) Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu MČ Brno-Bohunĺce na obdobĺ 2024-

2028
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4) Návrh na ukončení činnosti výborů ZMČ ve volebním období 2018-2022
5) Návrh výše peněžiých darů členům výborů ZMČ, komisí RMc a zvláštních

orgánů MČ, kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce V roce 2022
6) Různé

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vyslovit zánik mandátu člena
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunlce pana !ng. Jana Novotného, Ph.D., z důvodu ztráty
volitelnosti vsouladu se zněním $ 55 odst. 3 písm. b) a zněním $ 5 odst. 1 zákona
ć.491ĺ2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcĺ a o změně někteých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a ukládá tajemníkovi úřadu zajistit naplnění schváleného
usnesení.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení by! schválen'

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit střednědobý výhled
rozpočtu MČ Brno-Bohunice na obdob'l 2024-2028 dIe předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 4 zápisu.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení by| schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice ukončuje činnost komisí Rady MČ ve volebním období 2018-
2022, a to Komise Životního prostředí, Komise pro občanské záleŽitosti, Komise pro
rozvoj MČ, Redakčnĺ komise informačního zpravodaje Naše Bohunice, Povodňové
komise a Komise pro výběr dodavatelů, odvolává, v souladu se zněním s 102 odst. 2
písm. h) zákona ć,. 12812000 sb., o obcích v platném znění, s účinností od 23.09.2022
předsedy a členy jednotlivých komisí Rady MC, ukládá tajemnĺkovi úřadu seznámit
s touto skutečností jednotlivé předsedy, členy a tajemníky komisí Rady MC
a doporučuje Zastupitelstvu MČ, v souladu se zněním $ 84 odst. 2 pĺsm' l) zákona
ć,' 128t2ooo sb', o obcích v ptatném znění, ukončit činnost jednotlivých výborů ZMC ve
volebním období 2018-2022' odvolat předsedy, místopředsedy a cleny těchto výborů
dnem 23.09.2022, tj. dnem voteb, kdy končí mandát členům zMc.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásili členové Rady MČ
Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch a Mgr. Múdra střet zájmů v dané věci.
Rada Mc Brno-Bohunĺce schvaluje vyplacení mimořádných jednorázových odměn
pracovníkům úřadu za zajištěnĺ činnosti tajemníků výborů zWc, komisí RMc
a zvláštních orgánů MC v roce 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5
zápisu, doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit, na základě ustanovení s 84 odst.2
písm. v) zákona č,.12812000 sb., o obcích v platném znění, vyplacení jednorázových
peněŽitých darů členům výborů zMi, komisí RMČ a zvláštnĺch orgánů MČ, kteří nejsou
členy zastupitelsfua, za práci v těchto orgánech V roce 2022 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá tajemníkovi úřadu zajistit proplacení schválených
odměn pracovníkům úřadu.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada Mc Brno-Bohunice odvolává, v souladu se zněním s 167 odst' 2 zákona
č,.561l2o04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ke dni 23.09.2022 pana lng. Petra Nádvorníka, paní
Kateřinu Schielovou a pana Pavla Trnku ze Školské rady ZŠ Brno, Arménská 21,
příspěvkové organizace a paní Petru Pejcochovou, paní Miroslavu Pospíšilovou a pana
lng.Antonína Brzobohatého ze Štolsré rady ZŠ Brno, Vedlejší 1o, příspěvkové
organizace a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto stanovisko výše jmenovaným.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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9) Rada Mc Brno-Bohunice ukládá Redakční radě informačnĺho zpravodaje Naše
Bohunice uveřejnit v zářijovém čísle (č. 0912022) dodané volební inzerce od volebních
stran (politických stran, hnutí, nezávislých kandidátů nebo koalic), které kandidují do
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice, a to max. Tz stránky A4 a za úhradu dle platného
ceníku.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření c. 8/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,.7 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _6101016' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí šetřenĺ Ceské školní inspekce, které bylo, na
základě stíŽnosti, prováděno na Základní škole Brno, Vedlejší 10, příspěvkové
organizaci, schvaluje navrhovaná opatření, která do budoucna zabráni vzniku
neŽádoucích situací na škole, dále písemné znění odpovědi, které bude v souladu
s $ 174 odst. 6 školského zákona, zasláno České školnĺ inspekci, dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č' 8 zápisu, ukládá starostovi Mc odpověd' podepsat
avedoucímu Sociálního odboru zastat České školní inspekci a řediteli zŠ veolejší 1o,
panu RNDr. Harmatovi.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

't2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přihlášku pohledávky ve výši 4'122.874,51 Kč
s příslušenstvím do likvidace společnosti Sberbank CZ, a. s., v lĺkvidaci, se síd|em
U Trezorky 921t2, 158 oo Praha 5, lČo: 25083325, dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 9 zápisu, uktádá starostovi MC přihlášku pohledávky podepsat a vedoucí
Finančního odboru přihlášku uplatnit u společnosti Sberbank CZ zasláním do datové
schránky.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje, vsoutadu se zněním s 27 odst. 7 zákona
ć,.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územnĺch rozpočtů v platném znění,
přijmout do majetku příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, věcné dary -
nábytek za obvyklou cenu ve výši 14'o42 Kč, od společnosti Generali Česká pojišťovna,
a.s', Spálená75t16, 113 04 Praha, lČo 45272956 a ukládá lng. Florianové sdělit toto
usnesení řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: Mgr' Jan Liščinský, lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


