
Zápis
z 52. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne í6.09.2020

Přĺtomni: lng. Crha, pan Hrdliěka, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, pan Juras,
lng. Kamarád

omluvena: Mgr. Stará

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

Form a zá pis u h l asová n í - pľo/protilzdržel se/p řítom n o.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6ĺ01016'

ll. Schválení zápisu Rady MC ze dne 02.09.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 51. zasedání Rady MC, které se konalo dne
02.09.2020.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6.

lll. Pľojednávané body dne í6.09.2020:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje příkazní smlouvu č.08-091/20lTS na zajištění odborné
a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky ,,Letní
azimní ÚdrŻba chodníků v MČ Brno-Bohunice" se společností WebSport & Consuĺting service
s.r.o., Dr. Svěráka 2065ĺ13, 680 01 Boskovice, lČ 29277825, včetně zastupování příkazce ve
všech věcech týkajícĺch se předmětné veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 2
zápisu a ukládá starostovi MČ příkaznísmlouvu podepsat'
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 11lRMc vrozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu a ukládá vedoucí
odboru fĺnančnĺho jeho provedení.
Hĺasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-092l20tMo o nájmu bytu zvláštního určení
č,.25 o velikosti 1 + KK vDomě s skou sluŽbou Arménská 4, s nájemkyní panĺ

která je přílohou č. 4 zápisu a ukIádá starostovi
smlouvu o nájmu bytu podepsat

Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č 21311 o výměře 20 m2
a p. č. 213ĺ3 o výměře 6 m', oba v k. Ú. Bohunice při ul. Ceňka RůŽičky, za minimální částku
1.825Kčĺm2ĺrok na dobu neurčitou, který je přĺlohou č. 5 zápisu, ukládá starostovi MC záměr
podepsat a vedoucĺ odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování - 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pravidelný převod finančních prostředků ve výšĺ 18.378 Kč,
které MC hradí jako nájemné spolecnÓst EDUCAnet, Soukromé gymnasium, o.p.s., se sídlem
Arménská 573ĺ21, 625 oo Brno, lÖo, ?5326228, na základě nájemní smlouvy č. 08-031/07/Po
ve znění dodatků č. 1 až. ć,. 5, a |ť$ ve prospěch účtu číslo 369306z/0-100| pjíspev]4óľé
organizaci Základní škola Brno, Arménská 21, se sídlem Arménská 573121,625 00 Brno'
lČo 49466241 a ukládá vedoucí Finančního odboru postupovat v souladu s tímto usnesenĺm.
Hlasování - 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.
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6) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí projektovou dokumentací stavby ,,Polyfunkční objekt
Bohunice" Jihlavská/Dlouhá pro Účely územního řízení z0612020, zak. číslo 1901603,
zpracovanou společností dkarchitekti, spol. s r'o., Křenová 409ĺ52,602 oo Brno, lČ 05290236,
vstup na pozemky vrámci stavby,,Polyfunkční objekt Bohunice" p. č. 1197ĺ19, 1197ĺ115,
1231ĺ110,21o9l2,210914,2109ĺ5,211112,2109/6, vše v k. ú. Bohunĺce, které jsou ve vlastnĺctvĺ
statutárního města Brna, u kteých správu majetku vykonává Městská část Brno-Bohunice, dále
vstup na pozemky p č. 1383111, 12471147, 1247ĺ60, 1247ĺ59, 1247ĺ58, 1247121, 1247ĺ51,
1247ĺ134, 1247ĺ135, 1247ĺ10, 12471106, 124715, 12471107, 1247ĺ109, 1247ĺ9, 124718,
1247ĺ111, 12471113, 1247ĺ114, 210913,211113, 2058ĺ4,205813, 123117, 11971116, 1247ĺ112,
124713, 1231164, vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna,
u kteých správu majetku vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787l1a, 639 00 Brno a pozemek p. č. 1197160 v k. ti. Bohunice, u kterého správu vykonává
odbor správy majetku MMB, požaduje:
- vyřešit dopravu - doloŽit doklad o vyhovujících rozhledových poměrech v křiŽovatce

Jihlavská - Dlouhá i po plánované výstavbě výškových budov,
- doloŽit organizaci dopravy v území a míru zatÍženi provozu při napojení na stávající ulice

a případně návrh opatření (např. zkapacitnění ulice Jihlavská),
_ aby v plánovací smlouvě s developerem byla stanovena podmínka prodeje bytové jednotky

pouze s příslušným parkovacím stáním,
- vyřešĺt venkovní parkovací stání pro návštěvníky areálu v mĺnimálním počtu 10 stánĺ,
- v případě změny projektové dokumentace v průběhu projednávání předloŽit novou vezi

k vyjádření,
- předloŽit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace,
_ postupovat dle vydaného Vyjádření ke stavbě stanoveného odborem technických sluŽeb

UMC Brno-Bohunice,
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zŕízení sluŽebnosti ke sluŽebným
pozemkům p. č. 1197ĺ19, 1197ĺ115, 12311110, 210912, 210914, 2109ĺ5, 2111ĺ2, 2109/6, vše
v k. ú. Bohunice, u kteých správu majetku vykonává Městská část Brno-Bohunice a jsou
součástĺ projektové dokumentace stavby ,,Polyfunkční objekt Bohunice" Jihlavská/Dlouhá, se
společností FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68602 00 Brno, l3o 25317628
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli a Kanceláři
architekta města Brna, p. o.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby ,,Rozšíření kancelářských
prostor 2. NP Úřadu MČ Brno-Bohunĺce, Dlouhá 3, 625 00 Brno-Bohunice", pro účely
stavebního povolení z0712020, zak. čĺslo 11ĺ2020, zpracovanou lng. Alešem Drlým, projektová
činnostve výstavbě, Lošťákova 879,50601 Jičín, kancelář Helfertova539ĺ44,613 00 Brno 13,
lCo: 66585708 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovĺsko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada Mc Brno-Bohunice beľe na vědomí stavební záměr _ rekonstrukci oolocení na

-

mcĺch č,. 490ĺ1 a č,. 49211 oba v k. ú. Bohunice ve spoluvlastnictví
dle projektové dokumentace,,Návrh plotu",

název výkresu ,,Koordĺnační situace a pohledy, souhlasy vlastníků sousedních pozemků"
z2117ĺ2020, pro účely Územního souhlasu, zpracovanou ateliérem Fractal Architects, Zeleného
80,616 00 Brno, souhlasí s výše uvedenou stavbou ztĺtulu správce sousedních pozemků
p. č,.2463ĺ2, p. č'2463t3, p. ć,.2463t5, jejichŽ správu zajišt'uje MČ Brno-Bohunice a p' č' 493t2,
vše v k. ú. Bohunice, ktený je MČ Brno-Bohunice svěřen za účelem pronájmu a upozorňuje, Že
správu pozemků p. č;. 592ĺ1, p. č. 246314 a p' č. 274411, Vše V k. ú. Bohunice, vykonává
společnost Brněnské komunikace, a.s', Renneská třída787ĺ1a, 639 00, Brno a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli' ;

Hlasování - 61010ĺ6. Návrh í byl schválen

9) Rada MC Brno-Boh
ul. Vyhlídalova panu

untce nes hlasí s
,l
lrt

Bohĺlnice
mąétĺ<ove

ku p. č. 974131 v k. ú. přĺ
ho

a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen

a ukládá vedoucí odboru
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10) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhtasí s prodejem části pozemku p.č 1321119 vk. ú. Bohunice
o ěře 15 8m2 zastavěnou částí budovy hromadných garáŽí při ulici Pod Nemocnicí panu

a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen

11) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí, v souladu se odstavcem článku V Další nání"
nájemní smlouvy č. 08-186/03/80, uzavřenou s paní
s umístěním mobilního zahradního domku na nářadí na části pozemku p. č. 1033
v k. ú' Bohunice v lokalitě U Leskavy za předpokladu, Že při ukončení nájemní smlouvy nájemce
zahradní domek odstraní a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvatuje smlouvu č.08-093/2olMo o převzetí a svozu odpadu se
společností SAKO Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 2,628 00 Brno, lco 60713470, která je
přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, v souladu sustanovením $ 102 odst.2 písm. b) zákona
ć,. 128ĺ2000 Sb., o obcích (obecní zŕízení), ve znění pozdějších předpisů, podání Žádosti na
odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje o zápis změny v údajích vedených
v Ęstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu se speciální třídou pro děti s vadami
řeči, Brno, Švermova 'ĺ1, příspěvková organizace, jejíŽ činnost vykonává Mateřská škola se
speciálnĺ třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Svermova 11, příspěvková organizace, která se
týká změny názvu MS, a to z původnĺho názvu - Mateřská škola se speciální třĺdou pro děti
svadami řeči, Brno, Švermova 11, přĺspěvková organizale, na nový název - Mateřská škola
Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 7
zápisu, ukláýá starostovi MC a ředitelce Mateřské školy se speciální třídou pro děti s vadami
řeči, Brno, Svermova 11, příspěvková organizace, pĺsemnou Žádost včetně příloh podepsat
a vedoucĺmu odboru sociálního tuto Žádost zaslat na odbor školství Krajského úřadu JMK.
Hlasovánĺ - 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se zastavenim ŕízení a antm ma hod
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Bohumilu Kuncovi.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MC Brno-Bohunice schval ant ĺ vjezdu ,,HosT' na účelovou
komunikaci Podsedky panu a to v počtu 3 Ks povolení po
uhrazení částky ve výši 1.500 Kč na dobu jednoho roku a pověřuje vedoucĺ odboru
technických sluŽeb vystavením těchto povolení aŽ po uhrazení částky 1.500 Kč.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Mĺlan Hrdlička


