
Zápis
z 32. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 22.0í.2020

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

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

Forma zápisu hlasování - pľo/protilzdržel se/přítomno.

l. Pľogram jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5l0l0l5'

lt. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 11.12.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 31. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
11.12.2019.
Hlasování _ 5lol0l5

lll. Projednávané body dne 09.01.20í9:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nájemní smlouvu c. o8-oo2IzOtMo o pronájmu
části pozemku p. ć,. B21n o výměře 15,6 m2 vk. ú Bohunice zastavěného stavbou

při ulici Pod Nemocnicí, s panem
přílohou c' 2 zápisu a ukládá starostovi M smlouvu o pronájmu

pozemku podepsat

Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-oo3 t2}tMo na pronájem
části zídky na pozemku p. c. 192912 vk. ú. Bohunice při ulici Dlouhá ovýměře 2m2,se
společností CENTURY 21 BoNUs BRNoreal, spol. sr'o., se sídlem Křenová 479171,
Trnitá, 602 oo Brno, zastoupenou jednatelem lng' Miroslavem Pokorným , |C 26887312,
která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ nájemní smlouvu podepsat.

Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č' o8-o41/12tBo na
pronájem části pozemku p. č,. 1321151 v k. ú. Bohu ntce ři ul. Jihlavská zastavěného
stavbou
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kteý je přílohou i,. 4 zápisu, ukládá starostovi M
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Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen

záměr podepsat a vedoucí odboru



4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy c. o8-122l11lBo
ve znění dodatku č. 1, na pronájem části pozemku p. č,' 1425, (doposud nezapsaný
v KN jako p' č,. 142511
č. ev. 790, s panem
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zastavěného ku c. 1424 a stavby pro rodinnou rekreaci
schvaluje záměr propachtovat

nově oddělený pozemek p. č. 1425 (doposud nezapsaný v KN jako p. č' 142511)
o výměře 449 m2, zastavěný pozemek p. ć,. 1424 o výměře 12 m2, oba za nájemné ve
výši minimálně 7 Kć,lm2lrok a pronajmout stavbu pro rodinnou rekreaci č. ev. 790 na
pozemku p' c. 1424 za nájemné minimálně 500 Kč/rok, vše v k. ú' Bohunĺce,
s automatickou prolongacíjeden rok, kteý je přílohou č. 5 zápisu, uktádá starostovi MČ
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje předfinancování pozice školního asistenta v rámci
projektu ',Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně" v příspěvkové
organizaci MŠ Brno, Uzbecká 30, a to zrezervního fondu mateřské školy do výše
60.000 Kč a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředĺtelce
příspěvkové organizace.

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada Mc Brno-Bohunice jmenuje ke stanovení způsobu likvidace přebytečného
a neupotřebitelného majetku Mi za rok 2019 Šrodní a likvidační komisi ve sloŽení
předseda Mgr. Zuzana Běhalová, členové Mgr. lvan Nezval, Josef Juras, Kateřina
Fialová a Ing. lva Krpcová.

Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje sokamŽitou platností, vsouĺadu se zněním $ 102
odst. 2 písm. m) zákona ć,. 12812000 Sb., o obcĺch v platném znění, organizační řád
ÚnĺČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
starostovi MČ schválený organizačni řád podepsat.

Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 1912017, kterou se stanovují podmĺnky pro spalování
suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, kteý je přílohou c' 7 zápisu.

Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výši kalku]ací za stravné pro cizí strávníky
aza svačiny u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 a ZŠ Brno,
Arménská 21.

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

1O) Rada MC Brno-Bohunice ruší své usnesení kbodu č. 16) programu z29. zasedání
Rady MC konaného dne 13.11'2019 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadatelce.

Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen



11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou,,osvětlení přechodu pro chodce, Brno,
ul. Dlouhá" na pozemcích p. ć,. 2103 a p. č. 211511, oba v k. ú. Bohunĺce, zapsaných na
LV 10001 pro statutární město Brno, s vydáním územního souhlasu pro výše uvedenou
stavbu dle projektové dokumentace zak. čĺslo 2873, stupeň: DPs, z listopadu 2019,
zpracované společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno,
lC 25512285 a uktádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.

Hlasování _7ĺol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

'l2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí Technickou zprávu společnosti DATA
PRocoN s.r.o., Palackého třĺda 768t12, lČ 25315056 z20'05'2016, o zaměření
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c. 803 ve vlastnictví statutárního města Brna a p. č. 806 veoplocení m
vlastnictví

ezl
oba v k. ú. Bohunice,

nesouhlasí se stávaj ĺcím umístěním otu mezi oběma pozemky mimo stanovené
hranice a s návrhem na směnu částí předmětných pozemků,
požaduje po neprodlené uvedení stavby oplocení mezi oběma
pozemky dle zaměřené hranice pozem ků uvedené v katastru nemovitostí a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly vyzvat k umístění oplocení
mezi pozemky p. č. 803 a p' č' 806, oba v k. ú. Bohunice, dle zaměření katastráĺní mapy
v termínu do 30.05.202O a starostovi MC výzvu podepsat.

Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunĺce pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu a ukIádá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


