
Zápis
ze 110. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 14.11.2018

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

omluvena: Mgr. Stará

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

Fo rma zápis u 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 _ 5l0l0l5'

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 07.11.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schváli!a zápis ze 109' zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 07.11.2018.
Hlasování - 5l0l0l5.

lll. Projednávané body dne 14.11.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Konvektomat a smaŽící pánev pro ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice" od firmy
ToP TRADE PRoFl s.r.o., Kaprova 14t13, 11o oo Praha, lČz+aslg46, s náklady ve
výši 356.8't0 Kč bez DPH, kupní smlouvu č. 08-114l18lTs s ToP TRADE PRoFl s,r.o.,
Kaprova 14113, 110 00 Praha, lČ 24837946, která je přílohou č' 2 zápisu a ukládá
starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přijmout, v souladu se zněním $ 27 odst' 7 písm. d)
zákona č' 25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů v platném znění,
příspěvkové organizaci Zš a MŠ Brno, Vedlejší 10, do svého vlastnictví schodolez
vhodnotě 116'000 Kč včetně DPH a uk!ádá vedoucí Finančního odboru sdělit toto
stanovisko řediteli školy.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu ve výši do 500.000 Kč na
nákup DDHM a na opravu a údrŽbu majetku příspěvkové organizace ZŠ Brno,
Arménská 21 a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli školy.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jed norazove ití ob é MŠ Pod
Nemocnicí 25 k pořízení fotografií dětí paní

lČ69689954, v termínu od 15' 1 1 . do 21 '11 .2018 a za cenl 500 Kč/den
bez DPH a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zabezpečit realizaci tohoto
usnesení.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'



-2-

5) Rada MČ Brno Bohunice požaduje po GARAGE, druŽstvu, Se sídlem Brno, Rolnická 5,
lČ 2$40115, za uŽívání pozemků p' č. 3023 t3 a p. č,. 3o23t2, oba v k. ú. Bohunice, bez
právního důvodu za období prosinec 2015 aŽ prosinec 2017 zaplacení částky ve výši
104.730 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, schvaluje PředŽalobní výzvu k zaplacení
finanční náhrady ve výši 104.730 Kč z titulu bezdůvodného obohacení vůči druŽstvu
GARAGE, druŽstvu, evidovanou pod č.j. BBOH /06509/18/Pr, která je přílohou č. 3
zápisu, doporučuje starostovi MC navrhnout GARAGE, druŽstvu, Rolnická 5, 625 00
Brno, lČ 253 40 115, v zastoupení advokátky Mgr. Evy Klimánkové, Moravské náměstí
15,602 00 Brno, termín pro osobní jednání ve věci smluvních vztahů a Úhrad ohledně
pozemků p' č' 302313 a p' č. 3o23t2, oba v k' Ú. Bohunice a uk!ádá starostovi MČ
PředŽalobní výzvu podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
!ng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


