
Zápis
z 03. zasedání Mc Brno_Bohunice konaného dne 12.12.2018

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

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

Forma zápisu h lasován í - p ro/pro til zdržel se/přítom no.

l. Program jednáni:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kteréh o zařadila
nový bod č Jz) Návrh na schválení pouŽití části rezervních fondů příspěvkových
organizací MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Brno, Švermova 11 a MŠ Brno, Uzbecká'30
anový bod č. 13) Návrh novely Statutu, organizačního a jednacího řádu komisí Rady
MC Brno-Bohunice. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápísu'
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 28.í 1.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 02' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
28.11.2018.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne 12.12.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvqluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,oprava. kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 V MČ Brno-Bohunice" od firmy
HRAZDÍRA s.r'o., Kaštanova 515t125a, 6ž0 00 Brno, lČ 27721078, náklady ve výši
277.419 Kč bez DPH, smlouvu odÍlo č.08-119/18ffS sfirmou HRAZDíRA s.r.o.,
Kaštanova 515l125a,620 00 Brno, lČ 27721078, která je přílohou č' 2 zápisu a uk!ádá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice ruší opakované výběrové YÍzení na akci: ,,Rekonstrukce
prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno_Bohunice", uk!ádá starostovi
MČ podepsat Rozhodnutí o zrušení výše uvedeného výběrového řízení, které je
přílohou č' 3 zápisu a vedoucí odboru technických sluŽeb zajistit vypsání nového
výběrové řízeni.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohuníce schvaluje dodatek č. 2 k náje mní smlouvě č. 08-163/1s/Mo
ron č. 18 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 s

dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 4 zápisu
odepsat.

Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8_118/18/Mo na ukončení nájemní
smlo č. 08-069/17lMo na rona locenÍ na pozemku p. č. 1275 v k. Ú. Bohunice
s
S
poté, co bude pohledávka ve výši 5.000 Kč uhrazena
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

a ukládá starostovi dodatek p

prominutím nájemného ve výši 5'000 Kč a
která je přílohou č' 5 zápisu, nesouhlasí
ukládá starostovi MČ podepsat dohodu



-2-

5) Rada MČ Brno-Bohunice schval nění záměru změnit ní smlouvu č' 08-
041l12lBo uzavřenou s

, prodlouŽením nájmu části pozemku p. č' 1321151
v k. ú Bohunice při ulici Jihlavská od 01 '01'2019 do 31 .12'2019, kteý je přílohou
zápisu a ukládá starostovi MČ schválený záměr podepsat.

6)

Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzít na vědomí zprávu
ohospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01' - 11.2018 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č.7 zápisu.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno_Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ stanovit s účinností od
01.o1 '2019, v souladu sezněním s71 - $ 81a zákona č,'12812000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších změn a doplňků, platným ustanovením přílohy nařízení vlády o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a schválenými Zásadami
odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Brno-Bohunice, nové měsíční
odměny neuvolněným členům ZMČ za jednotlivé funkce takto - člen rady 5.990 Kč,
předseda komise 2.995 Kč, předseda výboru 2.995 Kč, člen komise 2.496 Kč, člen
výboru 2.496 Kč, člen zvláštního orgánu 2'496 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1'497 Kč. odměna bude poskytována ode dne účinnosti tohoto usnesení nebo ode dne
zvolení (menování) do příslušné funkce, nastane-li tato skutečnost později. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne
zvolení (jmenování) do příslušné funkce. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena Zastupitelstva MČ, bude odměna poskytována ode dne sloŽení slibu,
výslednou odměnu jako souhrn schválených. odměn v případě souběhu výkonu více
fúnkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ. Do souhrnu odměn jsou zahrnuty vŽdy
maximálně 3 odňěny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou Zastupitelstvem MČ
Brno-Bohunice.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit předloŽený návrh
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1112017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 312018, stanovit do přílohy vyhlášky
následující'výjimky z doby nočního klidu na Území MČ Brno-Bohunice - Pálení
čarodějnic v Bohunicích v noci z30'04.2018 - 01'05.2018 s vymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro ÚzemÍ městské části Brno-Bohunice, Pivní slavnosti
v Bohunicích v noci z 08.06. - 09.06.201B s vymezením doby nočního klidu od 02:00 do
06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice, Bohunický hudební podzim v noci
2 05.09. - 06.09.2018, v noci 212.09. - 13.09.2018, v noci 219.09. - 20.09.2018, v noci
z26'09. _27'09.2018 svymezením doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod pro

území městské části Brno-Bohunice a uloŽit vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat
tyto připomínky odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/RMČ vrozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 8 zápisu
a uk!ádá vedoucí Finančního odboru jeho provedení.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

č.6

e)
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'l0) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervního fondu příspěvkové
organizace pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší
10, ve výši 38.343 Kč, a to na posílení účtu 51 1 10 ,,opravy a údrŽba" a ukládá vedoucí
Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli příspěvkové organizace'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č' oB-159/'l3lBo
na pronájem pozemku p' č. 157911 v k' ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, s I
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervních fondů příspěvkových
organizací pro rozvoj hlavní činnosti níŽe uvedených příspěvkových organizací, a to MŠ
Brno, Amerlingova 4, ve výši 51'680 Kč na nákup DDHM, MŠ Brno, Švermova 11, ve
výši 18.430 Kč na nákup DDHM a MŠ Brno, Uzbecká 30, ve výši14.440 Kč na nákup
DDHM a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelům
předmětných Po.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje novelu Statutu, organizačního a jednacího řádu
komisí Rady MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhú, kteý je přílořrou č' 9 zápisu
a uk!ádá starostovi MČ schválenou novelu statutu podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


