
Zápis
ze í10. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 07.09.2022

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

omluveni: pan Hrdlička

Zasedání řĺdil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonĺn Crha

Fo rm a zá p is u h lasován í - p ro/p rotilzdržel se/p řítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod č. 11) Návrh na jmenování Ústřední inventarizační komise kprovedenĺ
inventarizace majetku MC za rok 2022. Schválený program jednání je přílohou č. 1
zápisu.
Hlasování - 6101016.

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu
z94. zasedání Rady MČ.
Hlasovánĺ _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne í7.08,2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis ze 1O9. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 17.08.2022.
Hlasování _ 6101016

lll. Projednávané body dne 07.09.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo c. o8-o72t22lTS s firmou ZEMAKO
- STROMMY COMPANY _ MŠ Švermova, zastoupená firmou ZEMAKO, s. r. o.,
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, která je přílohou č,.2 zápisu
a uk!ádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po uplynutí lhůty pro podánĺ námitek.
Hlasovánĺ _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a inŽenýrské činnosti č. 08-064l22ns na akci ,,Rekonstrukce strojnĺ části
vytápění v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" s firmou HJ project,
spol. s r.o., Maškova 863/9,614 00 Brno, lČo 26899159, kteý je přílohou č. 3 zápisu,
ato na změnu termínu plnění do 30.09.2022 a ukládá starostovi nĺČ dodatek č. 1
ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, s účinnostĺ od 01.10.2022, novelu Pravidel pro
zveřejňování inzerátů v informačním zpravodaji Naše Bohunice dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 4 zápisu, ukládá tajemníkovi úřadu zveřejnit tato pravidla ve
zpravodaji Naše Bohunice, na úřední desce UMc, na internetových stránkách úřadu
a pověřeným pracovnicím úřadu postupovat při zveřejňování inzerátů v souladu s tímto
usnesením.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byĺ schválen.
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4) Rada Mc Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzit na vědomí zprávu
o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - 08.2022 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 5 zápisu.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje rozpočtové opatření č. g/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.
HIasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-076l22lMo o ukončení nájemní

5) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC schválĺt rozpočtové opatření
ć,.4tzMc v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 6 zápisu a uloŽit vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

ć. 155912 v k' ú. Bohunice na ulici
která je přĺlohou č. 8 zápisu

a ukládá starostovi M dohodu podepsat.
HIasování - 6101016' Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Protinávrh usnesení ve znění - Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s návrhem na
dispozici s majetkem města - prodejem pozemku p. č. 428130 v k. ú. Bohunice
o 6m2 zastavěného částí aráŽe na ulici Neuzrlova, manzelum

a uk!ádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům, nebyl schválen
Hlasovánĺ _ 3101316. Návrh usnesení nebyl schválen.

Návrh usnesení ve znění - Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s návrhem na dispozici
s majetkem města - prodejem pozemku p ć. 428130 v k. ú. Bohunice o ře6m2
zastavěného částí na ulici NeuŽilova, manŽelům

a ukIádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům, nebyl schválen
Hlasování _ 0ĺ01616. Návrh usnesení nebyl schválen'

9) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci stavby ,,Připojení
rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno, 't etapa", zpracované
společnostĺ THERMOPLUS, s.r.o., obřanská 60, 614 00 Brno, lco 44960786,
v 07t2O22 pro investora Teplárny Brno, a. s., okruŽní 25,638 oo Brno, lco 46347534,
bere na vědomí vstup na pozemky p.č. 1247110, p' ć,.246214, p' č. 1247l'127,
p. č. 12471105, p. ć,. 124715, p. č,. 12471110, p. č. 12471112, p. č. 12471119,
p.č. 12471126, p.ć,.12471127, vše vk' ú' Bohunice ve vlastnictví statutárního města
Brna a ve správě společnosti Brněnské komunikace, souhlasí se vstupem na pozemky
p. č,. 246117, p. ć,. 246111 a p. č. 246114, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního
města Brna ve správě společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. a Městské části
Brno-Bohunice, v souvislosti se stavbou ,,Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská
na horkovod Staré Brno,'ĺ etapa", za podmínky obnovy veškeých ploch.dotčených
stavbou a dodrŽení podmínek stanovených odborem technických sluŽeb UMc Brno-
Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

smlouvy č. 08-03
Kejbaly s panem

7l13lBO na
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10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje adresné oslovení dluŽníků statutárního města Brno,
MČ Brno-Bohunice v exekucĺch u soudních exekutorů, kteří by podle evidence Únłc
Brno-Bohunice mohli podat Žádost o postup podle zákona č. 201412022 sb.,
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejĺcĺch zákonů, dále
Upozorněnĺ na moŽnost řešení dluhů v rámci tzv. ,,Milostivého léta ll", které je přílohou
č. 9 zápisu, uktádá starostovi MČ Upozornění na moŽnost řešení dluhů v rámci
tzv. ,,Milostivého léta ll" vyhotovené pro jednotlivé dluŽníky statutárního města Brno, MČ
Brno-Bohunice v exekucích u soudních exekutorů, kteřĺ by podte evidence Únĺc Brno-
Bohunice mohli podat Žádost o postup podle zákona č, 201412022 sb., o zvláštních
důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů podepsat a právničce
úřadu zajistit jejich odeslánĺ.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

1'ĺ) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje k provedení inventarizace majetku MC za rok 2022
Ústřední inventarizační komisi ve sloŽení - předseda Mgr. Petra KŕíŽová, členové
!ng. Jana Florianová, Ing. Dáša Čechová a Petra Svěráková.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

člen Rady MČ
Josef Juras


