
Z á p i s 
 

z 89. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 07.02.2018 
 
Přítomni: Ing. Crha, paní Podborská, Mgr. Múdra, Mgr. Nádvorníková, Ing. Kamarád 
 
Omluveni: pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch 
 
Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování – 4/0/0/4. 

 

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila paní Ilonu Podborskou podepsáním zápisu z 89. zasedání 
Rady MČ. 
Hlasování – 4/0/0/4. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 24.01.2018: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 88. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
24.01.2018. 
Hlasování – 4/0/0/4. 

 
III. Projednávané body dne 07.02.2018: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-025/17/TS na zajištění 

služby vývozu velkoobjemových kontejnerů v MČ Brno-Bohunice, který je přílohou č. 2 zápisu, 
a to na úpravu místa plnění předmětu smlouvy a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat po 
projednání s vlastníky přilehlých nemovitostí. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017 o provedení 

inventarizace majetku a závazků MČ dle věcné a účetní evidence k 31.12.2017, která je 
přílohou č. 3 zápisu, včetně Inventurních soupisů z provedených fyzických inventur hmotného 
a nehmotného majetku v celkovém počtu 24, Inventurních soupisů z provedených dokladových 
inventur majetku a závazků hlavní činnosti č. 1 až 38 a Inventurních soupisů z provedených 
dokladových inventur majetku a závazků vedlejší hospodářské činnosti č. 1 až 11, ukládá 
starostovi MČ schválené inventurní soupisy podepsat a Škodní a likvidační komisi stanovit 
způsob likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku v souladu se „Směrnicí tajemníka 
ÚMČ Brno-Bohunice č. 4/2005“ v termínu do 31.03.2018. Příloha č. 3 včetně inventurních 
soupisů je uložena na Odboru majetkovém a kontroly. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 

organizací za rok 2017 takto: 
 

 ZŠ ZŠ MŠ MŠ MŠ MŠ 
 Arménská Vedlejší Amerlingova Běloruská Švermova Uzbecká 

HV 657.959,11 487.844,81 168.200,82 59 794,75 63.192,83 67.942,36 
Rez fond 657.959,11 487.844,81 168.200,82 59 794,75 63.192,83 67.942,36 
Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

a ukládá jednotlivým ředitelům PO zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský 
výsledek za rok 2017. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 
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4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí přehledy veřejných zakázek realizované v roce 2017 

příspěvkovými organizacemi ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno, Arménská 21, MŠ Brno, 
Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se speciální třídou 
pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na 

Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020, 
a to na „Nákup věcných prostředků“ ve výši 200.000 Kč, která je přílohou č. 4 zápisu, žádá 
Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje 
pro JSDH Brno-Bohunice, ukládá starostovi MČ žádost podepsat a Ing. Florianové zaslat toto 
stanovisko na Odbor vnitřních věcí MMB a Odbor rozpočtu a financování MMB. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí sdělení Českého statistického úřadu o míře inflace 

za rok 2017 pro stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků, schvaluje uplatnění 
míry inflace pro valorizaci nájemného splatného v  roce 2018 ve výši 2,5 %, ponechává u již 
uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, nesloužící k podnikání nájemce ve výši 
40 Kč/m2/rok resp. 45 Kč/m2/rok, nájemné za pozemky užívané jako zahrádky ve výši 
5 Kč/m2/rok a pachtovné za pozemky užívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními 
stavbami v minimální výši 7 Kč/m2/rok, upravuje u nově uzavíraných smluv nájemné za 
pozemky pod stavbami, nesloužící k podnikání nájemce ve výši 50 Kč/m2/rok a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly postupovat podle tohoto usnesení. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace „Rekonstrukce 

a nástavba bývalé MŠ Pod Nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu s byty 
s pečovatelskou službou“ na pozemcích p. č. 131/29, p. č. 2639/1, p. č. 2639/5, p. č. 2639/6, 
p. č. 2640/1, p. č. 2641 a p. č. 2642/10, vše v k. ú. Bohunice, na LV 10001, zapsané pro 
statutární město Brno, zpracovanou Architektonickou kanceláří Ing. arch. Radko Květ, 
Opletalova 6, 602 00 Brno, IČ: 13676601, z listopadu 2017, s vydáním souhlasu pro sloučené 
územní a stavební povolení k výše uvedené stavbě při splnění podmínek stanovených 
Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice a s přihlédnutím k projednání správy účelové 
komunikace na dalším zasedání Rady MČ, jehož usnesení bude žadateli zasláno a ukládá 
vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků p. č. 1333/21, 

p. č. 1333/22, p. č. 1333/2, p. č. 1334/5 a p. č. 1334/7, vše v k. ú Bohunice, o celkové výměře 
cca 700 m2 v lokalitě Kampus Bohunice ve dnech 02.04. až 15.04.2018, za účelem umístění 
cirkusu HUMBERTO, IČ 47096284, jednající panem Hynkem Navrátilem a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Odboru správy majetku MMB. 
Hlasování – 4/0/0/4. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ……..………………………… členka Rady MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha paní Ilona Podborská  


