
Zápis 

ze III. zasedání Zastupitelstva M� Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 

Zasedání �ídil starosta M� Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel, který doporu�il tajemníka ú�adu 
Ing. Otakara Kamaráda k provedení zápisu. 

1) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice schválilo ov��ovatele zápisu p. Leoše Šmídka 
a Mgr. et Mgr. Lucii Starou.

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

2) Program jednání: 

Zastupitelstvo schválilo beze zm�n p�edložený program zasedání tak, jak byl uveden ve 
svolávací listin�. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

3) Bod 1. programu - Zpráva o hospoda�ení M� za období 01. - 02.2011 

Písemnou zprávu p�edložil starosta M� Ing. Miloš Vrážel a okomentoval p�edseda 
Finan�ního výboru p. Ivan Dvo�ák. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

4) Bod 2. programu - Návrh novely Jednacího �ádu Zastupitelstva M� Brno-
Bohunice 

Písemný návrh p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a od�vodnil starosta M� Ing. Miloš 
Vrážel. 

V rozprav� vystoupili - Ing. Augustin Krej�í, p. Ivan Dvo�ák, p. Milan Hrdli�ka, 
Ing. Václav Izák, p. Pavel Trnka. 

Dotazy zodpov�d�li - Ing. Miloš Vrážel, Ing. Otakar Kamarád. 

Z rozpravy vzešel protinávrh usnesení a návrh na stažení tohoto bodu z programu 
jednání. 

Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o návrhu na stažení bodu z programu jednání. 

Výsledek hlasování - 6 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, p�ítomno 19 �len�. 

Poté zastupitelstvo hlasovalo o protinávrhu usnesení – Zastupitelstvo M� Brno-
Bohunice na svém zasedání dne v09.03.2011 projednalo návrh novely Jednacího �ádu 
Zastupitelstva M� Brno-Bohunice. Zastupitelstvo ukládá zpracovatel�m návrhu 
Jednacího �ádu zapracovat p�edložené zm�ny a dopl�ky do tohoto návrhu. Zpracovatelé 
p�edloží opravený návrh Jednacího �ádu k projednání na p�íštím zasedání Zastupitelstva 
M� Brno-Bohunice. 

Výsledek hlasování - 5 pro, 11 se zdrželo, p�ítomno 19 �len�. 

Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 

Výsledek hlasování - 11 pro, 4 proti, 4 se zdrželi, p�ítomno 19 �len�. 
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5) Bod 3. programu - Návrh výše finan�ních dotací poskytovaných z rozpo�tu M�
Brno-Bohunice v roce 2011 vybraným organizacím, návrh 
smluv o poskytnutí dotace z rozpo�tu M� Brno-Bohunice 
�. 08-011, 012 a 013/11/M�

Písemný materiál p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a místostarosta M� Bc. Antonín 
Crha. 

V rozprav� vystoupili - Ing. Václav Izák, p. Milan Hrdli�ka, p. Ivan Dvo�ák. 
Dotazy zodpov�d�li - Ing. Miloš Vrážel, Bc. Antonín Crha. 

Výsledek hlasování - 16 pro, 3 se zdrželi, p�ítomno 19 �len�. 

6) Bod 4. programu - Návrh dodatku �. 1 ke kupní smlouv� �. 08-098/10/BO na 
odkup pozemku p. �. 1005/2 v k. ú. Bohunice p�i ulici 
Podsedky 

Písemnou zprávu p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a úvodní slovo p�ednesl starosta 
M� Ing. Miloš Vrážel. 

V rozprav� vystoupili - p. Milan Hrdli�ka, Mgr. Lucie Stará. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

7) Bod 5. programu - Návrh novely obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta 
Brna �. 17/2005, o regulaci ve�ejné produkce hudby 
v pohostinských za�ízeních, v�etn� restaura�ních zahrádek, 
za ú�elem zabezpe�ení místních záležitostí ve�ejného 
po�ádku na území M� Brno-Bohunice 

Písemný návrh p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a komentá� p�ednesl starosta M�
Ing. Miloš Vrážel. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

8) Bod 6. programu - Návrh novely obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta 
Brna �. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na ve�ejných 
prostranstvích, za ú�elem zabezpe�ení místních záležitostí 
ve�ejného po�ádku 

Písemný materiál p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a od�vodnil starosta M�
Ing. Miloš Vrážel. 

Výsledek hlasování - 18 pro, 1 se zdržel, p�ítomno 19 �len�. 

9) Bod 7. programu - Návrh novely obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta 
Brna �. 21/2009, o pravidlech pro pohyb ps� na ve�ejných 
prostranstvích, za ú�elem zabezpe�ení místních záležitostí 
ve�ejného po�ádku 

Písemný materiál p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a okomentoval starosta M�
Ing. Miloš Vrážel. 

V rozprav� vystoupili - pí Kate�ina Schielová, Bc. Antonín Crha, p. Ivan Dvo�ák. 
Dotazy zodpov�d�l - Ing. Miloš Vrážel. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 
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10) Bod 8. programu - Návrh novely obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta 
Brna �. 20/2010, o stanovení podmínek pro po�ádání, 
pr�b�h a ukon�ení ve�ejnosti p�ístupných sportovních 
a kulturních podnik�, k zajišt�ní ve�ejného po�ádku 

Písemný materiál p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a od�vodnil starosta M�
Ing. Miloš Vrážel. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

11) Bod 9. programu - Návrh rozpo�tového opat�ení �. 1/ZM�

Písemný návrh p�edložil a úvodní slovo p�ednesl starosta M� Ing. Miloš Vrážel. 

V rozprav� vystoupil - Ing. Augustin Krej�í. 
Dotazy zodpov�d�l - Ing. Miloš Vrážel. 

Schváleno jednomysln� - p�ítomno 18 �len�. 

12) Bod 10. programu - R�zné 

V rozprav� vystoupili - p. Pavel Trnka, p. Milan Hrdli�ka, p. Ludvík Kafon�k, 
MUDr. Eva Ryšavá, p. Jaroslav Pek, Ing. Augustin Krej�í. 

Dotazy zodpov�d�li - Ing. Miloš Vrážel, Ing. Otakar Kamarád, Bc. Antonín Crha. 

Z rozpravy nebyly podány žádné písemné dotazy, podn�ty ani p�ipomínky na Radu M�. 



Usnesení 

ze III. zasedání Zastupitelstva M� Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 

Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice projednalo všechny body dle navrženého programu. 

1) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice schvaluje: 

- ov��ovatele zápisu p. Leoše Šmídka a Mgr. et Mgr. Lucii Starou, 
- program III. zasedání ZM� Brno-Bohunice, který je p�ílohou �. 1 usnesení, 
- s ú�inností od 10.03.2011 novelu Jednacího �ádu Zastupitelstva M� Brno-Bohunice dle 

p�edloženého návrhu, který je p�ílohou �. 3 usnesení, 
- finan�ní dotace poskytnuté z rozpo�tu M� Brno-Bohunice na rok 2011 organizacím - 

Lužánky - St�edisko volného �asu, se sídlem Brno, Lidická 50, I� 00401803, ve výši 
798.000 K�, Sbor dobrovolných hasi�� Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Ukrajinská 2b, 
I� 64329933, ve výši 53.000 K�, Orel jednota Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hrani�ky 
5, I� 65350057, ve výši 135.000 K�, TJ Tatran Bohunice, o. s., se sídlem Brno, 
Neužilova 35 ve výši 100.000 K�, „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo�tu Statutárního 
m�sta Brna, M� Brno-Bohunice“ �íslo 08-008, 011, 012 a 013/11/M�, které jsou 
p�ílohami �. 4, 5, 6 a 7 usnesení, ukládá starostovi M� smlouvy podepsat a vedoucí FO 
provést p�íslušné finan�ní operace, 

- dodatek �. 1 ke kupní smlouv� �. 08-098/10/M� s XXX a XXX dle p�edloženého návrhu, 
který je p�ílohou �. 8 usnesení a ukládá starostovi M� dodatek podepsat, 

- rozpo�tové opat�ení �. 1/ZM� v rozpo�tu M� Brno-Bohunice pro rok 2011, které je 
p�ílohou �. 9 usnesení a ukládá vedoucí FO jeho provedení. 

2) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice bere na v�domí: 

- zprávu o hospoda�ení M� za období 01. – 02.2011 dle p�edloženého návrhu, který je 
p�ílohou �. 2 usnesení. 

3) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice souhlasí: 

- s platným zn�ním obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna �. 17/2005, 
o regulaci ve�ejné produkce hudby v pohostinských za�ízeních, v�etn� restaura�ních 
zahrádek, za ú�elem zabezpe�ení místních záležitostí ve�ejného po�ádku, ve které jsou 
stanovena místa, na kterých lze v pohostinských za�ízeních a restaura�ních 
zahrádkách, nacházejících se na území M� Brno-Bohunice vykonávat ve�ejnou 
produkci hudby pouze v ur�eném �ase, tj. lokalitu Švermova 5 – 9 a lokalitu Ukrajinská 
1 – 9 lichá, a to v Po – Ne od 10:00 hod. do 22:00 hod. a ukládá vedoucí Odboru 
technických služeb sd�lit toto stanovisko Odboru vnit�ních v�cí MMB, 

- s platným zn�ním obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna �. 5/2010, 
o zákazu požívání alkoholu na ve�ejných prostranstvích, za ú�elem zabezpe�ení 
místních záležitostí ve�ejného po�ádku s tím, že: 
- v p�íloze �. 1 ponechává vymezení ve�ejných prostranství na ulici Švermova 7-9 

a okruh 50 m od radnice M� Brno-Bohunice, na kterých bude konzumace alkoholu 
zakázána, 

- v p�íloze �. 2 stanovuje následující výjimky, p�i kterých lze na ve�ejných 
prostranstvích, uvedených ve vyhlášce a v p�íloze �. 1, konzumaci alkoholu povolit: 
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• Fašanková obch�zka Bohunicemi, 
• Svatováclavské hody, 
• Mikulášská nadílka, 
• Setkání v obecním vinohrad�, 
• Zpívání u váno�ního stromu, 
• Pálení �arod�jnic, 
• Bohunické slavnosti. 
a ukládá vedoucí Odboru technických služeb sd�lit toto stanovisko Odboru vnit�ních v�cí 
MMB, 

- s návrhem obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna, kterou se m�ní 
a dopl�uje obecn� závazná vyhláška statutárního m�sta Brna �. 21/2009, o pravidlech 
pro pohyb ps� na ve�ejných prostranstvích, za ú�elem zabezpe�ení místních záležitostí 
ve�ejného po�ádku, ponechává v p�íloze �. 1 lokality pro volný pohyb ps�, a to lokalitu 
p�i ulici Ukrajinská a p�i ulici Okrouhlá stanovuje v p�íloze �. 2 následující prostory, kde 
bude vstup se psy zakázán: 
- d�tská h�išt� a ve�ejn� p�ístupná sportovišt� p�i ulicích Arménská, B�loruská, 

Gruzínská, Moldavská, Neužilova Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, 
Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, 

- park Osová, zahrada u DPS Arménská 4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2. 
a ukládá vedoucí Odboru technických služeb sd�lit toto stanovisko Odboru vnit�ních v�cí 
MMB, 

- s návrhem obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna, kterou se dopl�uje 
a m�ní obecn� závazná vyhláška statutárního m�sta Brna �. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro po�ádání, pr�b�h a ukon�ení ve�ejnosti p�ístupných sportovních 
a kulturních podnik�, k zajišt�ní ve�ejného po�ádku a ukládá vedoucí Sociálního odboru 
sd�lit toto stanovisko Odboru vnit�ních v�cí MMB. 


