
zápis
z 05. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 14.í2.2022

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

omluven: pan Hrdlička

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

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila předloŽený program jednánĺ, do kterého zařadila
nový bod ć. 17\ Návrh smlouvy č. o8-105l22lBo (č. dodavatele 9552935011)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě NN pro byt č. 5 v objektu DPs
Arménská 4. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _6101016.

ll. Schválení zápisu Rady Mě ze dne 30.í 1.2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis ze 04. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 30.1 1.2022.
Hlasování _ 6101016.

ll. Projednávané body dne 14.12.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1321111
v k. ú. Bohunice pod stavbou garáŽového domu bez č.p'/č.e. při ul. Pod Nemocnicí,
kteý je přílohou ć,.2 zápisu, uktádá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontro|y záměĺ zveřejnit.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zámér na pronájem části pozemku p. č. 1321t11
v k. ú. Bohunice pod stavbou garáŽového domu bez ć,'p.lć,.e. při ul. Pod Nemocnicí,
kteý je přílohou ě. 3 zápisu, uktádá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 1033
v k. ú. Bohunĺce o výměře 300 m2, kteý je přílohou č. 4 zápisu, ukládá starostovi MČ
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru V přízemí
objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno, na pozemku p. č. 192912
v k. tj. Bohunice, kteý je přílohou č. 5 zápisu, imenuje Komisi pro výběr uchazeče
o pronájem nebytového prostoru v objektu Dlouhá 57713 Ve sloŽení předseda
Mgr. Lucie Stará, členové pan Marek Srbecký, pan Lubomír Němec, tajemnĺk komise
Mgr. Petra KříŽová a náhradnĺky komise ve sloŽenĺ pan Josef Juras, pan Vít Pýgl, pan
Milan Hrdlička a lng. Florianová.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje vyplacení mimořádných jednorázových odměn
členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice, a to za celoroční
činnost v jednotce pŕi zásazích a přípravě na ně v roce 2022 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení
schválených odměn.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervních fondů příspěvkových
organizací pro rozvoj jejich hlavní činnosti, a to ZŠ Brno, Arménská 21, ve výši
57.000 Kč na nákup vybavení tříd na l. stupni a ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, ve výši
35.758 Kč na spotřebu energií a ukládá vedoucĺ Finančního odboru sdělit toto
stanovisko ředitelům předmětných Po.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje finanční převod mezi účty v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2022 u příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21 ve výši
100.000 Kč, a to z účtu 558 - drobný dlouhodobý hmotný majetek na účet 502 _
spotřeba energií a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli Po.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 27 odst. 7 zákona
ć,' 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
příspěvkové organizaci Zš Brno, Arménská 21, přijmout peněŽité dary na úhradu
nákladů spojených s výletem Žákť, 4. a 5. tříd v celkové výši 45.500 Kč do majetku
příspěvkové organizace, a to od společností - MR výroba reklamy s. r. o., Jarni 42B,
614 0o Brno, lČo: zggo5121 ve výši 5.000 Kč, KERTIS, s. r. o., Škrobárenská 14,
61700 Brno, lČo: oozą1821 ve výši 5.000 Kč, PEPE FooD ANs GYM, S.ľ.o., Pod
kopcem 2o7, 692 64 Nosislav, lČo: 05653894 ve výši 3'ooo Kč, AKRAZ, bezpećnostní
agentura, s. r. o., Palackého nám.20,664 91 Ivančice, lco zgza3167 ve výši 5.ooo Kč
a Čepelky Stanislava, Kašnice 9, 671 72 Klobouky u Brna lČo: azsg7772 ve výši
27 .ooo Kč a uktádá lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská 21 '

HIasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souh lasĺ s návrhem na dispozici s majetkem města
v k. ú. Bohunice o výměře 510 m2 panu Irode mku ć,. 116011

z důvodu nepřístupnosti a tím nemoŽnosti jeho jiného
vyuŽití a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ0) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhIasí s úhradou nákladů na odstranění
a vrácení silničního vozidla v rámci blokového čištěnĺ dne 31 .10.2022 panu

, odstaveníI
a ukládá vedoucĺ odboru technických

sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6' Návrh usnesení byl schválen

11) Rada MČ Brno Bohunice nesouhlasí se zastavením exekuce vedené pod sp. zn' 030
EX 120102 soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou, se sídlem Brno, Hlinky
42t106 le návrhu na zastavení exekuce ze dne 02.11'2022, podaného paní

a uktádá starostovi MČ podepsat
sdělenĺ s vyjádřením nesouhlasu se zastavením exekuce sp. zn. 030 EX 120ĺ02 pro
soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen'
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízeni a
zůstavitele

a uk!ádá vedoucĺmu Sociálního odboru sdělit toto
stanovlsko notáři JUDr. Lubomíru Mikovi.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro společné ŕízení
stavby ,,FN Brno-Ústavnĺ lékárna" zpracované společností JIKA-CZ s. Í' o., Dlouhá
1o3t17, 500 03 Hradec Králové, lco 25917234 v 1Oĺ2o22 pro lnvestora Fakultní
nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, lco 65269705, dále k projektové
dokumentaci pro společné řízení stavby ,,FN Brno-Gynekologicko-porodnická klinika"
zpracované společností JIKA-CZ s. ľ' o., Dlouhá 103117, 500 03 Hradec Králové,
lco 25917234 v 10l2o22 pro investora Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00
Brno, lČo 65269705 a uktádá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Kanceláři architekta města Brna a Žadatelĺ společnosti TEFA s. r. o.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vyjádření ředitelky příspěvkové organizace
Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, se sídlem Uzbecká 569/30 Bohunice, 625 00 Brno,
k upozornění místostarosty MČ Brno-Bohunice na neplnění zákonných povinností.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

15) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem ,,Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Brna, MČ Brno-
Bohunice", ukládá právníkovi úřadu sdělit toto stanovisko Kooperativě pojišťovně a. s.,
Vienna lnsurance Group a zajistit zveřejněnĺ výsledku výběrového řízení v souladu
s platnými ,,Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veĘných zakázek financovaných
MC Bohunice".
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje rozpočtové opatření č. 14lRMc 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'

17) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje smtouvu č' o8-1o5t22tÚo (c. dodavatele
9552935011) o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sĺtě nĺzkého napětí se
společností E.oN Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151t6, 37o 01 České Budějovice,
lco:zooz8201, která je přĺlohou č. 8 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu podepsat'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Josef Juras


