
Z á p i s 
 

z 49. (mimořádného) zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 18.08.2020 
 
Přítomni: Ing. Crha, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, pan Juras, 

Ing. Kamarád 
 
Omluveni: pan Hrdlička, Mgr. Stará 
 
Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je 
přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
Rada MČ Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu 
z 49. (mimořádného) zasedání Rady MČ. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
 
II. Projednávané body dne 18.08.2020: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky 

z čl. IV. odst. 1 písm. c) z Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných MČ Brno-Bohunice, a to z důvodu havarijního stavu vnitřního potrubí 
v objektu základní školy Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice, kdy je nutná okamžitá 
výměna potrubí v souvislosti se začínajícím školním rokem a s uchazečem městská 
část dlouhodobě spolupracuje a zná jeho odbornost a kvalitu prací, dále nabídku 
uchazeče veřejné zakázky na akci „Oprava havarijního stavu potrubí v objektu základní 
školy Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“ od společnosti VYTERM s.r.o., Ukrajinská 
543/15, 625 00 Brno, IČ 25512129, cenu ve výši 207.605,54 Kč bez DPH, smlouvu o 
dílo č. 08-087/20/TS s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 2 zápisu a ukládá 
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XII. zasedání ZMČ 

Brno-Bohunice, které se bude konat dne 09.09.2020. 
 

I. Organizační body: 
a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu 
b) Představení nové vedoucí SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint, Švermova 19, 

předání věcného daru panu Tomáši Mohapl Doležalovi 
c) Schválení programu XII. zasedání ZMČ Brno-Bohunice 

 
II. Body programu: 

1) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 08.2020 
2) Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2022-

2026 
3) Návrh Plánu investičních akcí na rok 2021 a další léta v MČ Brno-Bohunice 
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4) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

5) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o místních poplatcích 
6) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci používání 

zábavní pyrotechniky 
7) Stanovisko ke stížnosti na jednání starosty MČ Brno-Bohunice 
8) Stanovisko k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 

na „Zvýšení akceschopnosti jednotky“ v rámci dotačního programu „Účelová 
neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ 

9) Různé 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ..…………………….…… člen Rady MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha Josef Juras 
  
 


