
Zápis
z 101. (mimořádného) zasedánĺ Radv Mč Bľno-Bohunice konaného dne 18.07.2018

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, Mgr' MÚdra,
Mgr' Nádvorníková, paní Podborská, lng. Kamarád

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

Forma záp isu h lasován ĺ - pro/p rotil zdržel se/přítom n o

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita beze změn předloŽený program jednánĺ, kteý je
přílohou č' 1 zápisu.

Hlasování _ 7I0l0I7 '

ll. SchválenÍ zápisu Rady MG ze dne 11.07.20'18:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 1OO. zasedánÍ Rady MČ, které se konalo
dne 1 1.07.2018.

Hlasovánĺ -7ĺ0ĺ0ĺ7

l!. Projednávané body dne í 8.07.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení kbodu č. 1) programu z97. zasedání
konaného dne 30.05.2018, schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru slouŽícího podnikání
č' 08-080/18/Mo na pronájem prodejního stánku umístěného na pozemku p. č:' 2773
v k. ú. Bohunice při ulici Švermova, která je přílohou č,.2zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu podepsat.

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje, v souladu s ustanovenĺm výjimky z čl. lV. odst' 1

písm. c) ,,Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných
MČ Brno-Bohunice", na základě výborných referencí jĺŽ dříve realizovaných akcí,
jednoho zájemce na akci ,,Parkovací stání při ulĺci Vedlejší v MČ Brno-Bohunice",
nabídku dodavatele veřejné zakázky ,,Parkovací stání při ulici Vedlejší v MČ Brno-
Bohunice" od firmy ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 50'ĺ/9, 664 48 Moravany,
ll25504011, s náklady ve výši 283.656,92 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č' 08-
078/18/TS sfirmou ZEMAKO' s.r'o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lČ 255o4o11, která je přílohou č. 3 zápisu a uk!ádá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.

Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen
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3) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí změnu osoby řediteĺky Mateřské ško Brn
Amerl ova 4 anizace, paní Mgr. Zdeňky Lederové,

a změnu osoby ředitelky Mate řské školv Brno.

-

Uzbecká 30 ří antzace paní Mgr. BlaŽeny Urbánkové,
, s účinností od 01.08'2018, schvaluje podánĺ

Žádostí na odbor školství Krajského Úřadu Jihomoravského kraje o změnu v údajích
v Ęstříku škol a školských zaŕizení u Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, přĺspěvkové
organizace a u Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace, dle
předloŽených návrhů, které jsou přílohami č. 4 a 5 zápisu, ukládá starostovi MČ,
ředitelce Mateřské školy Brno' Amerlingova 4, příspěvkové organizace a ředitelce
Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace, předmětné písemné Žádosti
včetně příloh podepsat a vedoucĺmu odboru sociálnĺho zaslat tyto Žádosti na odbor
školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Hlasování _710ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlĺčka


