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zo2. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 02.11.2022

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

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

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdräe| se/přítomno

I. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

ll. Schválení zápisu Rady MG ze dne 19.í0.2o22:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 01. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 19.10.2022.
H|asovánĺ _7l0l0l7 

'

ll. Projednávané body dne 02.11.2o22z

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nájemní smlouvu č. 08-090I22tMo na pronájem
pozemků p. č. 1601 a p. č' "1602, oba v k. ú Bohunice v lokalitě Kejbaly, se Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Brno Nad Cihelnou, se sĺdlem Křenová
224t67,602 oo Brno, lco 70289051, která je přílohou č,.2 zápisu a uktádá starostovi
MČ nájemnĺ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l1lon ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluie s okamŽitou platností novelu Pravidel pro
zveřejňování inzerátů v informačním zpravodĄi Naše Bohunice dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu a ukládá tajemníkovi úřadu zveřejnit tato pravidla
Ve zpravodaji Naše Bohunice, na úřední desce ÚMČ, na internetových stránkách úřadu
a pověřeným pracovnicím úřadu postupovat při zveřejňování inzerátů v souladu s tímto
usnesením.
Hlasování _7ĺolol7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje, v souladu s ustanovením s 2201 a násl. zákona
č)'89t2o12 sb', občanský zákoník, v platném znění, smlouvu č. o8-o93tz2tMc (správa
hřbitovů ć,. 2o4l3o0l22) o nájmu hrobového místa se Správou hřbitovů města Brna,
p' o., Vídeňská 96, 639 oo Brno, lco: ozĺ61598, DlC: Cz62161598, zastoupenou
ředitelkou !ng. Alenou Říhovou, která je přílohou č,. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ
smlouvu o nájmu podepsat'
Hlasování _7lolon ' Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí rezignaci člena Zastupitelstva MČ Brno-
Bohunice pana lng. Miloše VráŽe\a ze dne 21.ŕíjna 2022, předává, vsouladu se
zněním $ 56 odst' 2) zákona ć,49112001, o volbách do zastupitelstev obcí aozměně
někteých zákonů, osvědčenĺ panu Romanovi Macháĺkovi o tom, Že se stal členem
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje fozickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku MČ u budovy ÚnĺČ Dlouhá 3, a to dle Návrhů na vyřazení majetku č,. 1t2022 aŽ
912022, které jsou přĺlohami č. 5 až ć,. 13 zápisu, ukládá vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly zajistit provedení ýzické likvidace v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice
tajemníka č. 112019, včetně vyřazení z majetkové evidence a vedoucí Finančního
odboru provést příslušené účetnĺ operace k vyřazení majetku z účetní evidence. Přílohy
ć,. 5 aŽ ć,. 13 zápisu jsou uloŽeny na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s prodlouŽením termínu k předloŽení účetní
závérky včetně výkazü sR, Úsc a doplňkové činnosti za lll. čfurtletí 2022 příspěvkové
organizace MŠ Brno, Uzbecká 30 do 14.11.2022, ukládá ředitelce příspěvkové
organizace neprodleně předloŽit účetní závěrky včetně výkazü a doplňkové činnosti za
lll. čtvrtletí 2022 a vždy striktně dodrŽovat stanovené účetní předpisy a ,,Pravidla
rozpočtového procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací zÍízených
MČ Brno_Bohunice".
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k zapojení příspěvkových organizacĺ MŠ
Pohádka, Běloruská 4, MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Švermova 11 a MŠ Brno,
Amerlingova 4, do výzvy Ministerstva školství, a to do operačního programu Jan Ámos
Komenský ć,. 02 22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ l. a uktádá lng. Florianové sdělit toto
sta n ovisko řed ite l ká m p říspěvkových o rga nizací .
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s pronájmem části pozemku p. č,.2748t11 o výměře
cca 36 m2 a části mku ć,.274711 o ře cca 7 m2 oba v k. ú. Bohunice , panu

a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 3oo7 o výměře cca
6 m2 a části pozemku p. č. 3012 o výměře cca 1 m2, oba v k. ú Bohunice, Bytovému
druŽstvu Rolnická 1, druŽstvo, se sídlem Rolnická 693/1 , 625 00 Brno, |co 27745171
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice, v jeho dlouhodobé
nepřítomnosti statutárního zástupce (1. místostarostu Mc) a v jeho nepřítomnosti
2. místostarostu MČ, podáváním Žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
a udělováním souhlasu nájemci s kácením dřevin rostoucích mimo les, z titulu vlastníka
pozemku při postupu dle $ 8 zákona č. 11411992 Sb', o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Hlasovánĺ _7loĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice, v jeho dlouhodobé
nepřítomnosti statutárního zástupce (1. místostarostu MČ) a v jeho nepřítomnostĺ
2. mĺstostarostu MČ, k udělování souhlasu dle čl. 30 odst. 1 písm' f) Statutu města Brna
za vlastníka místní komunikace při podání Žádosti o povolení zvláštního uŽíváni místnĺ
komunikace, a to v případě - souběhu dvou a více Žádosti, zřizování restauračních
zahrádek a v případě zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osoby se zdravotním
postĺŽením - drŽitelů průkazů ZTP azTPlP'
Hlasování _7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.



12) Rada MČ Brno-Bohunice pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice, v jeho dlouhodobé
nepřítomnosti statutárního zástupce (1. místostarostu MČ) a v jeho nepřítomnosti
2' místostarostu MČ, stanovením výše kauce a podepisováním jednotlivých dohod
o sloŽení kauce.
Hlasování _7lu1n. Návrh usnesení byl schválen'

-3-

13) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhtasí se zastavením ŕízení a nrm etku
hodn zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního
odboru sdělit toto stanovisko notáři JUDr. Lubomĺru Mikovi
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕizení a ntm ma
hodn zůstavitele ana

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Pavlu VáŽanovi.
Hlasování _7lol0l7 ' Návrh usnesení byl schválen

1s) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm ŕízenÍ a áním ma
hod zůstavitele

a ukládá vedoucĺmu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Liběně Pernicové.
Hlasování _7ĺoĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


