
Zápis
ze ííí. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 2í.09.2022

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

Omluven: pan Juras

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

Form a záp isu h lasován í - p ro/p rolil zdrŽel se/p řítom no.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila
nový bod č. 10) Stanovisko k pořádání akce,,Bohunickázabijaćka". Schválený program
jednání je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5l0lo|5.

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 17.08.2022:

Rada MC Brno-Bohunice schvátita zápis ze 110. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 07.09.2022.
Hlasování - 5l0loĺ5'

lll. Projednávané body dne 21.o9.2o22:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 08-068/22lT5 na
akci ,,Výměna vybraných vybavení gastro technologie v kuchyni objektu DPS Arménská
4 v MC Brno-Bohunice" s firmou Goz GAsTRo, s'r.o, olomoucká 888/164,627 00
Brno, kteý je přílohou ć,. 2 zápisu, a to na změnu ceny dĺla a ukIádá starostovi MČ
dodatek č. 1 ke kupnĺ smlouvě č. 08-068/22lT5 podepsat.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 10/RMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu
a ukládá vedoucí Finančního odboru jeho provedenĺ.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pojistnou smlouvu ć,' o8-o77IL2IMC se společnostĺ
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna lnsurance Group, lco 47116617, se sĺdlem
PobřeŽnĺ 665t21, 186 0O Praha, na pojištění prodejního stánku na ulici Švermova na
pozemku p. č'' 2773 v k. ú. Bohunice, rezewoáru pitné vody při ulici Kejbaly na pozemku
p. č. 142315 v k. ú. Bohunice a kamenné fontány při ulici osová na pozemku
p. č. 1321l2o v k. ú. Bohunice, kteý je přílohou ć,. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ
pojistnou smlouvu ć,' o8-o77t2ztVc podepsat.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluie Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce c. 08-
349to4lMc' uzavřené s Mateřskou školou Brno, Uzbecká 30, příspěvkovou organizací
dne 03.01.2005, Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. o8-348to4tMi, uzavřené
s Mateřskou školou Brno, Švermova 11, příspěvkovou organizací dne 2o.12'2oo4,
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 08-347to4tMc, uzavřené s Mateřskou školou
Brno, Amerlingova 4, příspěvkovou organizací dne 16.12'2004, Dodatek č. 2 ke
smlouvě o výpůjčce č. 08-346/o4lMc, uzavřené s Mateřskou škotou POHÁDKA Brno,
Běloruská 4, příspěvkovou organizací dne 28.12.2004, Dodatek č. 6 ke smlouvě
o výpůjčce č. o8-345/o4lMČ, uzavřené se Základni školou Brno, Arménská 21,
příspěvkovou organizací dne 16.12.2004, Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjcce č. 08-
344to4tMc, uzavřené se Základní školou a mateřskou školou Brno, Vedlejší 10,
příspěvkovou organizací dne 22.12.2004, dle předloŽených návrhů, které jsou přílohami
ć,. 5 aŽ' 1O zápisu a ukládá starostovi ľĺČ jednotlivé dodatky ke smlouvám o výpůjčce
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schváIen.

5) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvatuje, na základě s 27t7 pĺsm. d) zákona ć,' 25012000
Sb', o rozpočtových pravidlech, přijetí majetku ve výši 157.638'80 Kč, získaného dotací
z rozpočtu města Brna na zajištění vybavení tříd pro vzdělávání ukrajinských Žáků, do
majetku příspěvkové organizace Zš Brno, Arménská 21, dále na základě s 31/1
písm. a) zákona ć,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odpisový plán' kteý je
přílohou č,. 11 zápisu, na základě s 31/2 písm. d) pouŽití investičního fondu k úhradě
nákladů poloŽky 511 - opravy a udrŽování ve výši ročnĺch odpisů dle schváleného
odpisového plánu v jednotlivých letech odepisovánĺ majetku a ukládá lng. Florianové
sdělĺt toto stanovisko řediteli Po.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-078t22/Mo o ukončení nájemní
smlouvy c.08-189/09/Bo se společnosti SG Geotechnika a. s., se sĺdlem Geologická
988ĺ4, 152 00 Praha 5, lco 41192168, která je přílohou č. 12 zápisu, záměr na
pronájem pozemků p. c. 1601 a p.č. 1602, oba v k. ú. Bohunice, kteý je přílohou č. 13
zápisu, ukládá starostovi nĺČ dorlod u a záměr podepsat a vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 08-041/12tBo na
pronájem části pozemku p. c' 1321151 v k. ú. Bohunice ul. Jihlavská zastavěného
stavbou nĺho stánku uzavřenou dne 30.04.2012 s

, kteý je přílohou c' 14
zápisu, ukládá starostovi záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hĺasovánĺ _ 61010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o společném postupu č. 08-079t22l|Ýlc
mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice a společností ILASTAN s. r. o., se
sídlem Brno, Malátova 2344112, PsČ 612 oo, lČo 01999371, dle předloŽeného návrhu,
kteý je přĺlohou č. 15 zápisu a ukládá starostovi MC Smlouvu o společném postupu
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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9) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši
605 Kč, vedené Mgr. Jaroslavem Homolou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu
Brno-město, na základě Usnesení Městského soudu Brno, č. j. 102 E 2841201'|-9
ze dne 07.03.2011, a to dle příkazu o uloŽenĺ pokuty za spáchání přestupku č. j. soc
127l36l09-TR 4/09 ze dne 08.07.2009, vydaného Statutárním městem Brno, Městskou
částí Brno-Bohunice, kteý nabyl právní moci dne 06.11.2009 a je vykonatelný, ve věci
vymoŽení pohledávky oprávněného Statutárního města Brna, Městské části Brno-
Bohunice, se sídlem Dlouhá 3, Brno, 625 00, lČo 44992785, proti povinne*u I

, pro částku 15oo Kč
s příslušenstvím a ukládá vedoucĺmu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko
soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Homolovi.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

10)Vzhledem kpovaze projednávaného materiálu ohlásil místostarosta MČ pan Milan
Hrdlička střet zájmů v dané věci.

Rada MČ Brno-Bohunice pověřuje spolek PRoBo Z. S., Lány 9, 625 oo Brno, lČo
2.2819223, zastoupený předsedou spolku panem Milanem Hrdličkou a zaměstnankyni
Únĺc Brno-Bohunice paní Martu Dvořákovou, zajištěním veškeých technických
a organizačních záleŽitostí k bezproblémovému průběhu akce ,,Bohunická zab|aćka''
pro Mc Brno-Bohunice, která se bude konat ve dnech 07.10' aŽ. 08.10.2022 na
veřejném prostranství před radnicí Dlouhá 3 a ukIádá tajemníkovi úřadu sdělit toto
usnesení předsedovi spolku PRoBo z. s.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


