
Zápis 
 

ze III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 01.03.2023 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha, který upozornil všechny 
přítomné, že jednání ZMČ je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových 
stránek MČ, z jednání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován a následně 
zveřejňován za účelem informování veřejnosti na internetových stránkách MČ, a to po dobu 
5 let, včetně informace o právu podání námitky proti zpracování osobních údajů obsažených 
na audiovizuálním záznamu. 
 

Forma zápisu hlasování : pro/proti/zdržel se/přítomno 
 
 
Organizační body: 
 

a) Starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha jmenoval tajemníka úřadu Ing. Otakara 
Kamaráda zapisovatelem k provedení zápisu a sčitatelem pro proces veřejného 
hlasování. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice zvolilo ověřovatele zápisu pana Josefa Jurase a paní 
Mgr. Lucii Starou. 

 

Hlasování č. I : 19/0/0/19 
 
b) Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice schválilo předložený program III. zasedání ZMČ 

Brno-Bohunice, který je přílohou č. 2 zápisu. 
 

Hlasování č. II : 20/0/0/20 
 
 
Body programu: 
 
Bod č. 1) programu - Návrh výše finančních dotací poskytovaných z rozpočtu MČ 

Brno-Bohunice v roce 2023 vybraným organizacím, návrh 
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
č. 08-006 až 011/23/MČ 

 
Písemný materiál předložila Rada MČ Brno-Bohunice. K projednávanému bodu byla 
vedena rozprava. 
 
Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila členka Zastupitelstva MČ Brno-
Bohunice paní Mgr. Lucie Stará střet zájmů v dané věci. 
 
Návrh usnesení - Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice schvaluje výše finančních 

dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2023 dle 
předloženého návrhu, který je přílohou č. 3 zápisu, poskytnutí 
finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2023 
organizacím – TJ Tatran Bohunice, z. s., se sídlem Brno, 
Neužilova 35, IČO 00544914, ve výši 120.000 Kč, Orel jednota 
Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, IČO 65350057, ve 
výši 135.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, se 
sídlem Brno, Ukrajinská 2, IČO 64329933, ve výši 66.000 Kč,  
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Lužánky-Středisko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, 
IČO 00401803, ve výši 595.000 Kč, Základní umělecká škola 
Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52, IČO 44993536, ve 
výši 56.000 Kč a inBalance, z. s., se sídlem Brno, Labská 25, IČO 
03570878, ve výši 10.000 Kč, „Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice“ č. 08-
006, 007, 008, 009, 010 a 011/23/MČ, které jsou přílohami č. 4, 5, 
6, 7, 8 a 9 zápisu, ukládá starostovi MČ schválené smlouvy 
o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí FO provést příslušné 
finanční operace. 

 

Hlasování č. 1/1 : 21/0/0/21 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Bod č. 2) programu - Stanovisko k návrhu zadání územní studie Akademická-

Kamenice 
 
Písemné stanovisko předložila Rada MČ Brno-Bohunice a okomentoval starosta MČ Brno-
Bohunice Ing. Antonín Crha. K projednávanému bodu byla vedena rozprava. 
 
Návrh usnesení - Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice požaduje v lokalitě HUB I na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna zachování rezervy 
pro sport, tj. dle platného Územního plánu města Brna funkční využití 
zvláštních ploch pro rekreaci (R), zajištění dostatečných parkovacích 
stání pro nové stavby v této lokalitě, zajištění územní rezervy pro 
občanskou vybavenost – zejména pro výstavbu mateřské školy, 
nesouhlasí v lokalitě HUB II se zástavbou bez předchozího 
nahrazení stávajícího parkoviště veřejně přístupnými a bezplatnými 
parkovacími stáními v plném rozsahu. Toto parkoviště bylo zřízeno 
a zkolaudováno pro potřeby Univerzitního kampusu Bohunice a 
ukládá vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko na Odbor 
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

 

Hlasování č. 2/1 : 18/0/3/21 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Bod č. 3) programu - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění 
pozdějších vyhlášek 

 
Písemný návrh předložila Rada MČ Brno-Bohunice. K projednávanému bodu nebyla 
vedena rozprava. 
 
Návrh usnesení - Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice stanovuje pro rok 2023 níže 

uvedené výjimky z doby nočního klidu na území MČ Brno-Bohunice: 
 

- Pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z 30.04. – 01.05.2023 
s vymezením doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území 
městské části Brno-Bohunice, 
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- Oslava 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v noci 
z 10.06.2023–11.06.2023 s vymezením doby nočního klidu od 
1:00 do 6:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, 

 

- Malé letní kino v noci z 08.07.–09.07.2023, 22.07.–23.07.2023, 
12.08.–13.08.2023 a 26.08.–27.08.2023 s vymezením doby 
nočního klidu od 1:00 do 6:00 hod pro území městské části Brno-
Bohunice. 

 
Odůvodnění pro konání výše uvedených akcí uvedených v příloze 
obecně závazné vyhlášky o noční klidu je, že se jedná o výjimečné 
a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Některé akce jsou již po léta 
tradiční. Důvodem konání těchto akcí je nabídnout veřejnosti větší 
kulturní vyžití a ukládá vedoucí Odboru technických služeb zaslat toto 
stanovisko na Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 

 

Hlasování č. 3/1 : 21/0/0/21 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Bod č. 4) programu - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 
Písemný materiál předložila Rada MČ Brno-Bohunice. K projednávanému bodu nebyla 
vedena rozprava. 
 
Návrh usnesení - Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s předloženou 

navrhovanou úpravou Statutu města Brna v článku 30 odst. 1 písm. j), 
doporučuje Zastupitelstvu města Brna ponechat práva města Brna 
podle zákona o pozemních komunikacích při odstraňování silničních 
vozidel neoprávněně odstavených na veřejně přístupných účelových 
komunikací, ve vlastnictví třetích osob, které se nachází na území 
města Brna, v kompetenci statutárního města Brna a nepřenášet tuto 
kompetenci na městské části, souhlasí s předloženým návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek, kromě výše uvedeného a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat 
toto stanovisko na Organizační odbor MMB. 

 

Hlasování č. 4/1 : 18/0/3/21 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Bod č. 5) programu - Různé 
 
Předsedající ukončil jednání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice v 18:10 hod. 
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Záznam o průběhu veřejného hlasování členů ZMČ Brno-Bohunice: 
 

Příjmení, jméno, titul 

Hlasování k 
organizačním 

bodům: 

Hlasování k bodům programu: 

č. bodu programu/č. hlasování 

č. I č. II 1)/1 2)/1 3)/1 4)/1 

Crha Antonín, Ing. KDU-ČSL / / / / / / 

Stará Lucie, Mgr. et Mgr. KDU-ČSL / / / / / / 

Pejčoch Radek, MUDr. KDU-ČSL - / / / / / 

Nádvorníková Anna, Mgr. KDU-ČSL / / / / / / 

Srbecký Marek KDU-ČSL / / / / / / 

Múdra Andrea, Mgr. KDU-ČSL / / / / / / 

Rozsypalová Lenka, MVDr. KDU-ČSL / / / / / / 

Novotný Petr KDU-ČSL / / / / / / 

Mihalčinová Lucia, Bc. KDU-ČSL / / / / / / 

Hrdlička Milan PROBO / / / / / / 

Němec Lubomír PROBO / / / / / / 

Juras Josef ODS / / / / / / 

Aberl Tomáš, Bc. TOP 09 / / / Z / Z 

Kincl Michal, Mgr. TOP 09 / / / Z / Z 

Brzobohatý Antonín, Ing. ANO 2011 / / / / / / 

Prýgl Vít ANO 2011 / / / / / / 

Packová Jolana ANO 2011 / / / / / / 

Brzobohatá Vendula, Mgr. ANO 2011 / / / / / / 

Kotzian Robert, Mgr. Ing. Ph.D. BRNO+ - - / Z / Z 

Machálek Roman SPD / / / / / / 

Kročil František SPD / / / / / / 

 

Hlasování: / (pro), P (proti), Z (zdržel se), N (nehlasoval), O (omluven), - (nepřítomen) 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
starosta ……..….......................…….............. 

Ing. Antonín Crha 
 
 
 
 
 
 
 
 
ověřili ………..………………………………. …………………….……………. 

Josef Juras Mgr. Lucie Stará 


