
Zápis 

z IV. zasedání Zastupitelstva M� Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 27.04.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3

P�ítomni: dle prezen�ní listiny, která je p�ílohou �. 1 tohoto zápisu 

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: 

a) s�itatelem hlas� pro proces hlasování tajemníka ú�adu Ing. Otakara Kamaráda. 

Hlasování �. 1 
Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

b) ov��ovatele zápisu Ing. Václava Zavadila a p. Leoše Šmídka.

Hlasování �. 2 
Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

2) Program jednání: 

Pan Milan Hrdli�ka p�edložil za klub zastupitel� �SSD návrh na za�azení nového bodu 
programu �. 5) Projednání návrhu výstavby mate�ské školy formou „modulární stavby“, 
v�etn� návrhu usnesení ve zn�ní – Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice ukládá Rad� M�
Brno-Bohunice projednat na svém nejbližším zasedání možnosti umíst�ní a výstavby 
mate�ské školy formou „modulární stavby“. O výsledku jednání a rozhodnutí bude Rada 
M� Brno-Bohunice neprodlen� informovat ob�any Bohunic místn� obvyklým zp�sobem. 

Hlasování �. 3 
Zastupitelstvo neschválilo p�edložený návrh usnesení. 
Výsledek hlasování - 5 pro, 13 proti, 1 se zdržel, p�ítomno 19 �len�. 

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

Hlasování �. 4 
Výsledek hlasování - 14 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, p�ítomno 19 �len�. 

3) Bod 1. programu - Návrh na ud�lení �estné medaile M� Brno-Bohunice veliteli 
JSDH Bohunice 

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

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

Hlasování �. 5 
Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 
Výsledek hlasování - 18 pro, 1 se zdržel, p�ítomno 19 �len�. 
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4) Bod 2. programu - Návrh na použití odpis� majetku z vedlejší hospodá�ské 
�innosti a p�íjm� z kupní ceny nemovitostí, prodaných dle 
pravidel prodeje dom�, ke krytí investi�ních akcí 
regenerace panelového sídlišt� Bohunice 

Písemný návrh p�edložila Rada M� Brno-Bohunice a od�vodnil starosta M� Ing. Miloš 
Vrážel, který p�edložil zastupitelstvu ke schválení dopln�ný návrh usnesení ve zn�ní – 
Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice souhlasí s použitím odpis� majetku z vedlejší 
hospodá�ské �innosti z p�edchozích let ve výši 2.000 tis. K� a p�íjm� z kupní ceny 
nemovitosti prodaných dle Pravidel prodeje dom�, byt� a nebytových prostor ve výši 
2.365 tis. K�, a to ke krytí investi�ních akcí regenerace panelového sídlišt� Brno-
Bohunice a ke krytí rekonstrukce a oprav budov školských za�ízení a jejího vnit�ního 
vybavení a ukládá starostovi M� požádat Zastupitelstvo m�sta Brna o souhlas 
s použitím výše uvedených finan�ních prost�edk� pro plánované investi�ní akce M�. 

Hlasování �. 6 
Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 
Výsledek hlasování - 17 pro, 2 se zdrželi, p�ítomno 19 �len�. 

5) Bod 3. programu - Návrh novely Požárního �ádu M� Brno-Bohunice 

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

Hlasování �. 7 
Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 
Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 

6) Bod 4. programu - Návrh novely obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta 
Brna, kterou se m�ní a dopl�uje obecn� závazná vyhláška 
statutárního m�sta Brna �. 20/2001, kterou se vydává Statut 
m�sta Brna, ve zn�ní pozd�jších vyhlášek 

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

V rozprav� vystoupil - p. Milan Hrdli�ka. 
Dotazy zodpov�d�l - Ing. Miloš Vrážel. 

Hlasování �. 8 
Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 
Výsledek hlasování - 17 pro, 2 se zdrželi, p�ítomno 19 �len�. 

7) Bod 5. programu - Stanovisko k protokolu o kontrole výkonu samostatné
p�sobnosti sv��ené orgán�m M� Brno-Bohunice 

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

Hlasování �. 9 
Zastupitelstvo schválilo p�edložený návrh usnesení. 
Schváleno jednomysln� - p�ítomno 19 �len�. 
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8) Bod 6. programu - R�zné 

V rozprav� vystoupili - Ing. Miloš Vrážel, ob�ané Bohunic, p. Milan Hrdli�ka, Ing. 
Vít�zslav Klein. 

Dotazy zodpov�d�li - Ing. Miloš Vrážel, Ing. Mojmír Novotný, Bc. Antonín Crha. 

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

P�ehled jednotlivých hlasování �len� ZM� je p�ílohou �. 2 tohoto zápisu. 
Schválená usnesení k jednotlivým bod�m programu jsou p�ílohou �. 3 tohoto zápisu. 



P�íloha �. 3 zápisu z IV. zasedání ZM� Brno-Bohunice konaného dne 27.04.2011 

U s n e s e n í 

z IV. zasedání Zastupitelstva M� Brno-Bohunice, které se konalo 
dne 27.04.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 

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

1) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice schvaluje: 
- s�itatelem hlas� pro proces hlasování tajemníka ú�adu Ing. Otakara Kamaráda, 
- ov��ovatele zápisu Ing. Václava Zavadila a p. Leoše Šmídka, 
- program IV. zasedání ZM� Brno-Bohunice, který je p�ílohou �. 1 usnesení, 
- novelu Požárního �ádu M� Brno-Bohunice dle p�edloženého návrhu, který je p�ílohou 

�. 2 usnesení a ukládá právníkovi ú�adu zaslat schválenou novelu na Odbor vnit�ních 
v�cí MMB. 

2) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice ud�luje, v souladu se zn�ním § 84 písm. 2 odst. s) 
zákona �. 128/2000 Sb., o obcích v platném zn�ní, panu Ladislavu Soukupovi, z d�vodu 
úsp�šného ukon�ení dlouholeté funkce velitele JSDH Bohunice, �estnou medaili M�
Brno-Bohunice v�etn� diplomu o ud�lení této medaile a ukládá starostovi M� zabezpe�it 
p�edání ud�leného ocen�ní na p�íštím zasedání ZM�. 

3) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice souhlasí s použitím odpis� majetku z vedlejší 
hospodá�ské �innosti z p�edchozích let ve výši 2.000 tis. K� a p�íjm� z kupní ceny 
nemovitosti prodaných dle Pravidel prodeje dom�, byt� a nebytových prostor ve výši 
2.365 tis. K�, a to ke krytí investi�ních akcí regenerace panelového sídlišt� Brno-
Bohunice a ke krytí rekonstrukce a oprav budov školských za�ízení a jejího vnit�ního 
vybavení a ukládá starostovi M� požádat Zastupitelstvo m�sta Brna o souhlas s použitím 
výše uvedených finan�ních prost�edk� pro plánované investi�ní akce M�. 

4) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice nesouhlasí s p�edloženou úpravou Statutu m�sta Brna 
v �ásti IV. – hospoda�ení m�sta a m�stských �ástí – �l. 76 odst. 51, požaduje vypušt�ní 
dosavadního textu �l. 76 odst. 51 bez náhrady, souhlasí s p�edloženým návrhem obecn�
závazné vyhlášky statutárního m�sta Brna, kterou se m�ní a dopl�uje obecn� závazná 
vyhláška statutárního m�sta Brna �. 20/2001, kterou se vydává Statut m�sta Brna, ve 
zn�ní pozd�jších vyhlášek, krom� výše uvedeného a ukládá vedoucí Odboru technických
služeb sd�lit toto stanovisko Odboru vnit�ních v�cí MMB. 

5) Zastupitelstvo M� Brno-Bohunice bere na v�domí „Kontrolní zjišt�ní z provedené kontroly 
výkonu samostatné p�sobnosti sv��ené orgán�m M� Brno-Bohunice“, která byla 
provedena na základ� pov��ení vedoucího Odboru interního auditu a kontroly MMB 
a ukládá Kontrolnímu výboru ZM� provád�t pr�b�žné kontroly ú�innosti p�ijatého 
nápravného opat�ení. 




