
Zápis
z 41. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 27.05 .2o2o

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

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

Form a zá pisu h lasová n í - p ro/protil zdržel se/přítom no.

l. Progľam jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schváIila předloŽený program jednání, ve kterém provedla změnu
pořadí bodů, a to ve smyslu zařazeni bodu č' 4) před bod č. 1). Schválený program jednáníje
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7ĺoĺ0l7.

tt. Schválení zápisů Rady Mč ze dne í3.05.2020 a25.05.202o:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z 40. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
13.05.2020 azápÍsz Mimořádného zasedání Rady MČ, které se konalo dne 25.05.2020.
Hlasování _7l0l0l7.

lll. Projednávané body dne 27.05.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvátila přítomnost na zasedání lng. Marie Zitterbańové, Ph.D.
a lng. Petry Novákové, jako předkladatele nového Územního plánu města Brna.
Hlasovánĺ _ 7lol0ĺ7 .

Starosta Mc podal návrh na oddělené hlasování, a to samostatně pro lokalitu Be-1
a samostatně pro zbývĄici předloŽené lokality.

Rada MČ nejprve hlasovala o lokalitě Be-1.
Hlasování _ 611ĺ0l7. Návrh schválen.

Poté Rada MČ hlasovala o zbývajících lokalitách'
Hlasování _7l0loĺ7. Návrh byl schválen.

Nakonec Rada MČ hlasovala o předloŽeném návrhu usnesení:
Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu podat připomínky k poŽadovaným změnám
nového Územního plánu města Brna dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 2 zápisu
a uloŽit vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli Úpmg - odboru
územního plánování a rozvoje MMB.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,Rozšířenĺ kontejnerových stání
pro tříděný odpad v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. Zadávací podmínky a seznam fĺrem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení lng. Antonín Brzobohatý, Mgr. Jan Liščinský, lng. lva Vošterová
a náhradníky komise ve sloŽení lng' Antonín Crha, pan Milan Hrdlička a lng. Marie Zitterbartová,
Ph'D. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7ĺ0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dĺlo č. o8-o52/2olTs na opravy vybraných
Účelových komunikací azpevněných ploch vMČ Brno-Bohunice, a to Spodnĺ 20 - oprava
schodiště, Havelkova 23 - oprava poklesu dlažby, okrouhlá - chodník kolem psího výběhu,
okrouhlá 24 - nerovnost mezi starým a novým chodníkem, Souhrady 10-14 - propadajĺcĺ se
chodník, Vedlejší _ schody u jĺdelny - schody 3 stupně, Lány - SVČ - zadní vstup, Rolnická
oprava - oprava chodníku, chodníček u ekodvora _ oprava, dlažba před úřadem - výměna
rozpadlé dlaŽby, se společností ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 66448 Moravany,
lC 25504011, která je přílohou Ö,' 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hĺasování _7ĺ0ĺ017' Návrh usnesenĺ byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program Xl. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 1o.06.2020 v tělocvičně ZŠ Arménská 2'l .

l. organizaćní body:
a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu Xl. zasedáníZMC Brno-Bohunice

ll. Body programu:
1) Stanovisko k návrhu nového Územního plánu města Brna
2) Roční závěrečný účet MC Brno-Bohunice - Výsledek finančního vypořádánĺ s městem

Brnem za rok2019
3) Schválení účetní závěrky MC Brno-Bohunice k 31.1 2.2019
4) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohuniceza období 01. _05'2020
5) Návrh rozpočtového opatření ö,.1tzÚl
6) Návrh dodatku ć,. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola se

speciálnĺ třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, návrh dodatku č. 3 ke
Zŕizovaci listině příspěvkové organizace Mateřská škola PoHÁDKA, Brno, Běloruská 4

7) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20ĺ2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

8) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1712019 o mĺstních poplatcích

9) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu poŽívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpeč,ení mĺstních záleŽitostí veřejného
pořádku

10) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9ĺ2017, o pravidlech
pro pohyb psů

1't) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3l2o2o, kterou se
mění adoplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č,.1112017,
o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

12) Různé
Hlasování - 7ĺoĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC schválĺt bez výhrad roční závěrečný
účet MČ Brno-Bohunice a fĺnanční vypořádání MČ Brno-Bohunice za rok 2019 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu a ukládá tajemníkovi úřadu zveřejnit návrh závěrečného
účtu MČ za rok 2019 zákonem stanoveným zpťlsobem.
Hlasování _7ĺoĺol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit účetní závěrku MČ Brno-
Bohunice k31.12.2019 bez výhrad a pověřit starostu MČ Brno-Bohunice podpisem ,,Protokolu
o schválení Účetní závěrky'' zaMC Brno-Bohunice.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC schválit rozpočtové opatření ć,.1lzilc
v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 6
zápisu a uloŽit vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování - 710ĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s předloŽeným návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 17ĺ2019 omístních poplatcích dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou ć,.7 zápisu, s osvobozením od poplatku pro drŽitele canisterapeutického psa, ponechat
beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, sazbu poplatku z pobytu ve výši
21 Kč, na osobu a den v příloze č,. 2 a seznam veřejných prostranstvĺ uvedených v příloze č' 3
a ukládá vedoucí odboru finančnĺho zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu a financování
MMB.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.



9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervního fondu příspěvkové organizace pro
rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, ve výši 57.000 Kě na
nákup vybavení školního klubu a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko
řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _7ĺ0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje bez výhrad roční účetní závěrky za rok 2019, včetně
hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice, a to ZŠ Brno,
Arménská 21, zš aMŠ Brno, Vedlejší 10, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4, MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11 a MŠ Brno,
Uzbecká 30, ukládá starostovi Mc podepsat ,,Protokol o schválení účetní závěrky" pro
jednotlĺvé organizace a lng. Florianové zaslat protokoly statutárním zástupcům výše uvedených
organizací.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje súčinností od 01.09.2020 nové kalkulace nákladů
vdoplňkové čĺnnosti ZŠ Brno, Arménská 21, upronájmů majetku a zĄmových krouŽků dle
předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 8 zápisu a bere na vědomí výši kalkulací měsíčních
úplat za předškolní vzdělávání, úplatu za školní druŽinu a kalkulací za doplňkovou činnost
jed n otl ivých příspěvkových o rga n izací zřízených M C Brno-Boh u n ice.
Hlasování -7ĺ0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice poskytuje správci symbolického bohunického vinohradu finanční dar
ve výši 6.000 Kć za kvalitní a odpovědné provádění všech potřebných prací spojených s touto
funkcí a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení schváleného finančního daru.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.
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13) Rada MČ Brno-Bohunice schval dohodu č. 08-057/2oĺMo o ukončení smlouvy
která ječ.08-188/13/Bo uzavřenou s paní

přílohou č. 9 zápisu, záměr na pronájem části pozemku p. č:.2138/3 v k. ú. Bohunice o výměře
12,6 m2 při ulici Ukrajinská, za nď1emné 70Kam2 na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 10
zápisu, uktádá starostovi nĺČ oorloou a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7 ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

14) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno Bohunice schvaluje, z důvodu finanční a energetické náročnosti,
vypnutí osvětlení,,Památníku lll. odboje" při ulici Moldavská.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


