
Zápis
z 6í. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 25.01.20í7

Přĺtomni: lng' Crha, pan Hrdlička, Mgr' Stará, MUDr' Pejčoch, panĺ Podborská,
Mgr' Múdra, Mgr' Nádvorníková, lng. Kamarád

Zasedánĺ řídil starosta MČ Brno-BohunÍce lng. Antonĺn Crha.

Forma zá p is u h lasován í - p ro/p ro tilzdržel se/p řítom n o

l. Pľogram jednání:

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

ll. Schvátení zápisu Rady MČ ze dne í 1.01.2017z

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 60' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
11.01.2017 .

Hlasování -7l0l0l7

lIl. Projednávané body dne 25.0í .2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavate]e veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,Venkovní Žaluzie v pavilonech A a B objektu ZŠ
Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" od Ing. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín,
lČ 66585708, s cenou ve výši 54.9oo Kč bez DPH, smlouvu o dílo č' o8-oo5t17ĺTs
s vybraným uchazečem, která je přílohou č,.2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
o dílo podepsat'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-oo4/17ttÝlo o nájmu bytu zvláštního
určení č. 15 o velikosti 1 + KK v Domě s skou sluŽbou Arménská 4,

která je přílohou č. 3s nájemkyní
zápisu a uk!ádá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje konfirmaci smlouvy o sdruŽených sluŽbách
dodávky elektrické energĺe č' 08-006l17lľ/.o na období od 01 .01'2017 do 31.12.2017
se společností Amper Market, ä.S., Antala Staška 1076t33a, Praha 4, |l 24128376,
která je přílohou č. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ konfirmaci smlouvy podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ doporučený program XlV. zasedánĺ ZMČ
Brno_Bohunice, které se bude konat dne 15.02.2017:
1) Návrh na doplněnĺ schváleného Rozpočtu MČ Brno_Bohunice na rok 2017

o účelové transfery poskytnuté městem Brnem V roce 2017
2) Návrh výše finančních dotací poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce

2017 vybraným organizacím, návrh smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno_
Bohunice 08-007 až 01 1 l17 tMČ
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3) Stanovisko k prodeji budovy na ulici Pod Nemocnicí č. p. 603, č. or' 25, na pozemku
p' č,.264011 v k. ú. Bohunice, jehoŽ je součástí

4) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna, kterou se měnĺ
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve zněnĺ pozdějších vyhlášek

5) Různé lnformace k problematice pořizování a zveřejňování audiovizuálních
nahrávek zasedání Zastupitelstva MČ

Hlasování _7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit doplnění Rozpočtu MČ
Brno-Bohunice na rok 2017 o účelové transfery poskytnuté městem Brnem, které jsou
přílohou č. 5 zápisu, uloŽit zajištění jeho plnění všem vedoucím pracovníkům ÚnĺČ
Brno-Bohunice a ukládá tajemníkovi zveřejnit návrh doplnění Rozpočtu MČ pro rok
2017 zákonem stanoveným způsobem'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nové celkové výše měsíčních odměn neuvolněným
členům zMČ Brno-Bohunĺce pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílolrou
č' 6 zápisu.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvátita návrh na staŽenítohoto bodu z programu jednání.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schváĺen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje Žádosti o finanční podporu na pořádání kulturních
akcí v reŽii MČ Brno-Bohunice, a to na akcĺ ,,oslavy 780' výročí první písemné zmínky
o Bohunicích" a na akci ,,Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bohunicích" dle
předloŽených návrhů, které jsou přílohami č' 7 a ć' 8 zápisu, ukládá starostovi MČ
Žádosti podepsat a lng' Florianové zaslat na odbor kultury MMB.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí sdělení Českého statistického úřadu o míře
inflace za rok 2016 pro stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků,
neschvaluje uplatnění mĺry inflace pro vaĺorizaci nájemného splatného V roce 2016 ve
výši 0,7 7o, ponechává nájemné za pozemky pod stavbami, neslouŽící k podnikání
nájemce ve výši 40 Kćlmzĺrok a nájemné za pozemky uŽívané jako zahrádky ve výši
5 Kćlm2lrok, u nově uzavíraných smluv nájemné za pozemky pod stavbami, neslouŽící
k podnikání nájemce ve výši 45 Kćlm2ĺrok a pachtovné za pozemky uŽívané jako
zahrádky a pozemky pod zahradními stavbami v minimální výši 7 Kć,lm2lrok a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly postupovat podle tohoto usnesení'
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesenĺ byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunĺce beľe na vědomí provedená rozpočtová opatření jednotlivých
příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice za rok2016.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen'

'11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí Žádost člena Zastupĺtelstva MČ Brno-
Bohunice pana Mgr. Michala Kincla, Ve věci poskytování kompletních materiálů
připravených k jednání Rady MČ a uk!ádá tajemníkovi úřadu zasílat poŽadované
materiály po zasedání Rady MČ v elektronické podobě od 01 .o2.2o17.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasí s řihlášením oh za vypravení pohřbu paní
, v celkové výši 9.637 Kč'

a to do pozůstalostnĺho Yizení, schvaluje Přihlášku pohledávky do pozůstalostního
řízení dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č. 9 zápisu, ukládá starostovi MČ
přihlášku podepsat a vedoucímu odboru sociálního zaslat Městskému soudu v Brně
a pověřené notářce paní Mgr. Petře Vymazalové jako soudnímu komisaři.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice podporuje akci Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2, 110 oo
Praha 1, !Č 67775845, ,,Vlajka pro Tibet", uktádá tajemníkovi Úřadu zajistit vyvěšení
tibetské vlajky na budovu radnice dne 1 0.03.2017 a 10'03.2018 a sdělit toto stanovisko
Žadateli'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice s okamŽitou platností, v souladu se zněnĺm s 102 odst. 2
písm. h) a S 122 zákona č,. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, odvolává paní
Mgr. Martu Dvořákovou z funkce členky Pracovní skupiny pro pořádání oslav 780 let od
první písemné zmínky o obci Bohunice, jmenuje do funkce členů Pracovní skupiny pro
pořádání oslav 780 let od první písemné zmínky o obci Bohunice pana Mgr. Michala
Kincla, pana Josefa Jurase, pana lng. Antonína Brzobohatého, pana lng. Romana
Chytila, pana lng. Dušana Murča, panĺ Mgr. Lucii Starou, pana Mgr. Tomáše DoleŽala,
pana Zdeňka Táborského, pana lng. Václava Zavadila, paní Lenku Ručkovou, pana
RNDr. Jana Harmatu, pana Lud'ka Urbánka, pana Mgr. Pavla Sapáka a uktádá
tajemníkovi úřadu sdělit tuto skutečnost všem jmenovaným členům pracovnĺ skupiny.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice Žädá o převod nemovitých věcí - pozemku p' č. 1g33t2
v k. ú. Bohunice, jehoŽ součástí je budova č. pop. 723, ć. or.4a na ul. Běloruská v MČ
Brno-Bohunice na statutární město Brno, ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly poŽádat o výše uvedený převod společnost Teplárny Brno, a.s', se sídlem
okruŽní 25, 638 00 Brno, lc 46347534 a zaslat toto stanovisko na Majetkový odbor
MMB.
Hlasovánĺ -7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MČ: ...
p' Milan Hrdlička


