
Zápis
z 98. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 13.06.2018

Přĺtomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Múdra, paní Podborská, Mgr. Nádvorníková,
lng. Kamarád

omluveni: Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch

Zasedání řídĺl starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.
Forma zápisu h lasován í - pľo/pľotilzdržel se/přítom n o.

l. Progľam jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednánĺ, do kterého zařadila
nový bod č' 10) Návrh na jmenování Ustřední inventarizační komise k provedení
miniořádné inventarizace majetku MČ v MŠ Brno, Amerlingova 4 a MŠ Brno, Uzbecká
30, nový bod č. 11) Stanovĺsko k Žádosti o vydánĺ souhlasu se zaŕazenĺm projektového
záměru ,,Vybudování odborných učeben na ZS Brno, Arménská 21'' do Místnĺho
akčního plánu rozvoje vzdělávánĺ ve městě Brně a nový bod ć. 12) Návrh dodatku č. 2
k nájemnĺ smlouvě č. 08-070/11lMČ na pronájem části pozemku p. č. 2748t1
v k. ú' Bohunice při ulici NeuŽilova. Schválený program jednáníje přílohou č' 1 zápisu.

Hlasovánĺ _ 5l0l0l5.

l!. Schválení zápisu Rady MC ze dne 30.05.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 97 . zasedání Rady MČ, které se konalo dne
30.05.2018.

Hlasovánĺ - 5l0l0l5'

lll. Pľojednávané body dne í3.06.20'18:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Výměna plynových ohřívačů vody v objektu DPS a ve Stravovacĺm provozu NADEJE
Arménská 2t4 v MČ Brno-Bohunice" od firmy VYTERM S'r.o., Vondrákova 19, 635 oo,
Brno, lČ 25512129, náklady ve výši 168'400 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č' oB-
o62t18ffS sfirmou VYTERM S.r.o', Vondrákova 19, 635 oo, Brno, lĆzssl2129, která
je přílohou č.2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.

Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesenĺ byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o poskytnutí připojení k sítĺ veřejného
osvětlenĺ č' 08-064/18/Mo a smlouvu o poskytnutí sluŽby na dodávku elektřiny č. 08-
065/í8lMo se společností Technické sítě Brno, a.s., Barvíŕská 82215, 602 00, Brno,
ll25512285, které jsou přílohami č. 3 a č' 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvy
podepsat.

Hlasovánĺ - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno_Bohunice ľuší text písm. a) v části B) Komunikační médĺa přílohy č. 5
zápisu k bodu ě. 4) programu z94' zasedání RMČ konaného dne 18'04.2018,
schvaluje nový text písm. a) v části B) Komunikační média přílohy č. 5 zápisu takto _ a)
Plakáty, letáky, navštívenky, broŽury, katalogy, reklamnĺ periodický tisk a jĺné obdobné
propagační materiály, šířené neadresně, požaduie změnu příslušného textu pro
městskou část Brno-Bohunice dle nového znění doplnění nařízeni, které je přílohou č. 5
zápisu a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto upřesnění
Živnostenskému Úřadu města Brna.

Hlasování - 5l0l0ĺ5' Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno_Bohunice odůvodňuje schválené výjimky z doby nočního klidu na
Území MČ Brno-Bohunice uvedené v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 312018, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č' 11l2o17, o nočnĺm klidu takto ,,Schválené akce jsou akcemĺ
výjimečnými a ojedinělými v MČ Brno-Bohunice' Některé akce jsou jiŽ po léta tradiční
(pálení čarodějnic a jiŽ devatenáctý ročník pivních slavností), nebo jsou novějšího
charakteru s velmi pozitivními ohlasy od občanů (Bohunický hudební podzim) či
poŽadované veřejností (letní kino)' Důvodem konání těchto akcí je nabídnout veřejnosti
co nejširší kulturní vyŽití" ' Rada MČ uHádá vedoucĺ odboru technických sluŽeb zaslat
toto usnesení odboru vnitřních věcí Magĺstrátu města Brna.

Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

5) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvatuje rozpočtové opatření č' 7/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'

Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje lng. otakara Kamaráda, RNDr' lvanu Šafránkovou
a Mgr. Jana Liščinského odpovědnými pracovníky za organizačně-technickou přĺpravu
voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 05. října _ 06. října 2018'

Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm řízeni a áním etku

lého dne 23.03'2018 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělĺt
toto stanovisko notáři JUDr. Lubomíru Mikovi'

Hlasování - 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesenĺ byl schválen

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pouŽití části rezervního fondu přĺspěvkové
organizace pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21,
ve výši 114.000 Kč, a to na nákup PC a instalaci operačnĺch systémů a dalšÍho
software a ukládá vedoucĺ Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředĺteli ZŠ Brno,
Arménská 21'

Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje koncertnĺ smlouvu č. 08-066/18/MČ se
zprostředkovatelem firmou oskar Hahn Agency, s.r.o', Sarajevská 9, Praha 2
Vinohrady, lČ 02210622, která je přílohou č,. 7 zápisu a koncertnĺ smlouvu č' 08-
O67t18lMČ se skupinou ,,Vilém Čok & BYPAss", zastoupená Vilémem Čokem,
Ustrouhy 238, Praha 9, 196 0o, lČ 64906396, která je přílohou č.8 zápisu a ukládá
starostovi MČ koncertnĺ smlouvy podepsat.

Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje k provedení mimořádné ĺnventarizace v MŠ Brno,
Amerlingova 4 a MŠ Brno, Uzbecká 30 Ústřední inventarĺzační komisi ve sloŽení
předseda lng' lva Krpcová, členové Soňa Liškutinová, lng. Dáša Čechová a Kateřina
Fialová'

Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.



'ĺ1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zalazením projektového záměru ,,Vybudování
odborných učeben na ZŠ Brno, Arménská 21'' do Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání ve městě Brně a ukládá tajemnĺkovi úřadu zaslat toto usnesení řediteli ZŠ
Brno, Arménská 21'

Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schváĺen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ć,. 2 k nájemní smlouvě č. o8-07o/11lMČ
s TJ Tatran Bohunice, z' s., se sídlem NeuŽilova 35, jednajĺcí panem lng. Václavem
Šanderou, předsedou spolku TJ Tatran a panem Lubomĺrem Němcem, místopředsedou
spolku TJ Tatran, lČ oo544914, kteý je přílohou č. 9 zápisu a ukIádá starostovi MČ
dodatek podepsat.

Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

-ó-

starosta MČ:
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Milan Hrdlička


