
Zápis
z 95. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 05.05.20í8

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

omIuvena: paní Podborská

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

Fo rma zá pisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5.

Il. Schválení zápisu Rady Mč ze dne í8.04.2018:

Rada MC Brno_Bohunice schválila zápis z94. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
18.04.2018.
Hlasování - 5ĺ010ĺ5

lIl. Projednávané body dne 02.05.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice nejprve hlasovala o předloŽeném návrhu usnesení ve znění -
Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pořadí Žadatelů o pronájem prodejního stánku na
pozemku p. c. 2116/5 v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá takto:
1' oguz Reshit, Smetanovo nábŕeží 787ĺ63,682 01 Vyškov, lC:28271050,
2. Thuan Hung Nguyen, Charbulova 45912,618 OO Brno, lC 02965232,
3. Karolína Willmannová, Arménská 1 1, 625 00 Brno, lC: 73821861 a Hong Thang

Pham, Nopova 3641ĺ65,615 oo Brno, lČ:269'ĺ8749,
4. Lukáš Kern, Ukrajinská 29,625 O0 Brno, lC:06081738,
ukIádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům
a předloŽit na další zasedání Rady MČ re schválení nájemní smlouvu na pronájem
prodejního stánku na pozemku p' č,' 2116ĺ5 v k. ú. Bohunice při ulĺci Dlouhá
s vybraným uchazečem dle schváleného pořadí.
Hlasování _ 3101316' Návrh usnesení nebyl schválen.

Poté Rada MC hlasovala o protinávrhu usnesení ve znění - Rada MČ Brno-Bohunice
schvaluje pořadí Žadatelů o pronájem prodejního stánku na pozemku p. č'' 211615
v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá takto:
1. Thuan Hung Nguyen, Charbulova 45912,618 OO Brno, lC 02965232,
2. oguz Reshit, Smetanovo nábřeŽí 787ĺ63,682 01 Vyškov, lČ,:28271050,
3. Karolína Willmannová, Arménská 1 1, 625 0O Brno, lC 73821861 a Hong Thang

Pham, Nopova 3641ĺ65,615 oo Brno, lČ:2691 8749,
4. Lukáš Kern, Ukrajinská 29,625 00 Brno, lČ:06081738,
ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům
a předloŽit na dalšĺ zasedání Rady ľĺČ te schválení nájemní smlouvu na pronájem
prodejního stánku na pozemku p. č,.2116ĺ5 v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá
s vybraným uchazecem dle schváleného pořadí'
Hlasování _ 2l0l416' Návrh usnesení nebyl schválen.
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Po rozpravě Rada MČ hlasovala o usnesení předloŽeném Komisí pro výběr uchazečů
ve znění - Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje pořadí Žadatelů o pronájem prodejního
stánku na pozemku p. č. 211615 v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá takto:
1 . Thuan Hung Nguyen, Charbulova 45912,618 OO Brno, ll A2965232,
2' oguz Reshit, Smetanovo nábřeži 787163,682 01 Vyškov, lll.28271050,
3' Karolína Willmannová, Arménská 1 1, 625 00 Brno, lC 73821861 a Hong Thang

Pham, Nopova 3641t65,615 OO Brno, lC:26918749,
4. Lukáš Kern, Ukrajinská 29,625 00 Brno, lC:06O81738,
ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům
a předloŽit na další zasedání Rady nĺČ re schválení nájemní smlouvu na pronájem
prodejního stánku na pozemku p. č;' 2116ĺ5 v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá
s vybraným uchazečem dle schváleného pořadí.
Hlasování _ 4101216. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče na pronájem prodejního stánku
na pozemku p. č,.2773 vk. ú. Bohunce při ulici Švermova od fĺrmy Pekařství KES|, se
sídlem V Dědině 158, 664 82, Říčany, |l 494 87 639, s cenou za pronájem prodejního
stánku ve výši 4.000 Kć,lm2lrok, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
předloŽit na zasedání Rady ÍtĺČ te schválení nájemní smlouvu na pronájem prodejního
stánku na pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice při ul. Švermova poté, co bude doručen
souhĺas Krajské hygienické stanĺce.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí doporučený program XXl. zasedání ZMČ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 06.06.2018.

l. organizační body
a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XXt. zasedáníZMC Brno-Bohunice
c) Představení nových ředitelů příspěvkových organizací - MŠ Brno, Uzbecká 30,

MŠ Brno, Amerlingova 4 a ZŠ Brno, Arménská 21
ll. Body programu

1) Roční závěrečný účet MC Brno-Bohunice - Výsledek finančního vypořádání
s městem Brnem za rok2o17

2) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Bohunice k 31.12'2017
3) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohu nice za období 01 . - o5.2o1B
4) Stanovení počtu členů z|,AĆ Brno-Bohunice pro funkční volební období 2o1B-

2022
5) Různé

Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu stanovit, v souladu se zněním $ 68
zákona č,. 128ĺ2ooo sb., o obcích v platném znění, počet členů ZMČ Brno_Bohunice pro
funkční období 2018-2022 na 21 členů, v souladu se zněním $ 21 odst. 4 zákona
c' 491l2oo1 sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonÜ,
potřebné počty podpisů občanů na peticích, a to pro nezávislé kandidáty v počtu 600
a pro sdruŽení nezávislých kandidátů v poctu 927, v souladu se zněním $ 27 odst. 1

zákona c' 491ĺ2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonÜ,
jeden volební obvod na území MČ Brno-Bohunice pro volby do Zastupitelstva MC
v roce 2018.
Hlasování - 6ĺ010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje souhlas s úpravou vedení optického kabelu
telekomunikační sítě NETBOX v/na objektu radnice Dlouhá 3 se společností SMART
Comp. a.s., se sídlem Brno, Bystrc, Kubíčkova 1115t8, Psc 635 00, lC: 25517767,
kteý je přílohou ć. 2 zápisu, ukládá starostovi MČ souhlas podepsat a tajemníkovi
úřadu zaslat tento souhlas společnosti SMART Comp. a. s.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ: místostarosta MČ:
lng. Antonín Crha pan Milan Hrdlĺčka




