
Z á p i s 
 

z 38. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 08.04.2020 
 

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

 

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha.  
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 

I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předložený program jednání, do kterého zařadila nový bod 
č. 7) Návrh rozpočtového opatření č. 5/RMČ. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 

II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 25.03.2020: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 37. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
25.03.2020. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 

III. Projednávané body dne 08.04.2020: 
 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Úprava školní kuchyně 
a zřízení keramické dílny v objektu MŠ Amerlingova v MČ Brno-Bohunice“, které jsou přílohou 
č. 2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Antonín Brzobohatý, 
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., pan Josef Juras, Mgr. Jan Liščinský, Ing. Iva Vošterová 
a náhradníky komise ve složení Ing. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička, Mgr. Anna 
Nádvorníková, JUDr. Michaela Kučerová, Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 2 zápisu je 
uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci „Kompletní 
oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice“ od Ing. Aleše Drlého, 
Lošťákova 879, 506 01 Jičín, IČ 66585708, náklady ve výši 134.000 Kč bez DPH, smlouvu 
o zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS s Ing. Alešem 
Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, IČ 66585708, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá 
starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zrušení třídy pro děti 
se závažnými vadami řeči s nejvyšším povoleným počtem do 14 dětí, zřízení třídy pro děti v MŠ 
s nejvyšším povoleným počtem v této třídě do 26 dětí, u stávajících dalších dvou tříd pro děti 
v MŠ o snížení nejvyššího povoleným počtu v jedné třídě MŠ z 28 dětí na 26 dětí, tzn. zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola se 
speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, a to 
ze 70 dětí na 78 dětí, podání žádosti na Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu se 
speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské 
škole ze 70 dětí na 78 dětí dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu, a to 
s účinností od 01.09.2020, doporučuje Zastupitelstvu MČ změnit zřizovací listiny Mateřské 
školy se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, 
a to v rozsahu změny názvu MŠ následovně - původní název – Mateřská škola se speciální 
třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, nový název – 
Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, ukládá starostovi MČ a ředitelce 
Mateřské školy se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková 
organizace, písemnou žádost včetně příloh podepsat a vedoucímu Odboru sociálního tuto 
žádost zaslat na Odbor školství Krajského úřadu JMK. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu při vzniku 

pandemie nemoci COVID-19, možnost odkladu plateb nájmů pronajatých nebytových prostor 
spočívající v posunutí splatnosti nájemného, pokud tato povinnost vznikla či vznikne od 
12.03.2020 (den vyhlášení nouzového stavu) do 31.07.2020 s tím, že za pozdní platby se 
nebudou uplatňovat sankce, smluvní pokuty, výpovědi nájmů apod. Předpokladem je uhrazení 
nájmu do konce července 2020. Odklad plateb se vztahuje na nájemce nebytových prostor 
(s výjimkou parkovacích či garážových stání), nájemce budov, nájemce pozemků, pokud je 
pronájem těchto pozemků součástí smluvního vztahu upravujícího pronájem nebytových 
prostor. Navržené opatření se nevztahuje na pronájem bytů, pronájem či pacht samotných 
pozemků, platby záloh na energie a jiné služby spojené s nájmem. Případná další úprava 
nájemného bude posuzována podle toho, zda nájemce doloží, že vyčerpal všechny možnosti 
kompenzace nabízené státem, tzn. kompenzační bonus či jinou finanční podporu z programu 
přímé podpory pro osoby ekonomicky zasažené šířením koronaviru apod., ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly zveřejnit toto usnesení na internetových stránkách MČ a sdělit 
toto usnesení žadatelům o odklad nájemného nebytových prostor. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s projektovou dokumentací „Novostavba PO Jihlavská“ 

pro výstavbu polyfunkčního objektu na pozemcích p. č. 593 a p. č. 594, oba v k. ú. Bohunice, 
pro stupeň Územní řízení, zpracovanou Ing. arch. Tomášem Čejkou, Eliášova 700/11, 616 00 
Brno, IČ 03266923, a to z důvodu nevyhovujícího počtu parkovacích míst a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentací pro sloučené řízení stavby 

„Dostavba kliniky Campus, Brno-Bohunice“, D101 – Stomatologické centrum pro stupeň DSP, 
na pozemcích p. č. 1329/49, p. č. 1329/50 a p. č. 1329/69, vše v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví 
společnosti Klinika Campus s.r.o, IČ 03686736, zpracovanou generálním projektantem 
AID team a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, IČ 04270100 z 02/2020, žádá po investorovi 
stavby zajistit volný přístup na neveřejné parkoviště pro návštěvníky Stomatologického centra 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 5 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ..…………………….…… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha Milan Hrdlička 


