
Zápis
z 54. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 30.09.2020

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

Zasedání řídilstarosta Mt Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Form a zá pĺs u h lasová n í - p rolprotil zdržel se/přítom no.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jędnání, do kterého zařadila nový bod
č,' 14) Návrh na uzavření pojistné smlouvy č. o8-o99/2olMt na pojištění majetku svěřeného MČ
Brno-Bohunice - prodejního stánku na ulici Švermova, rezervoáru vody na ulici Kejbaly
a kamenné fontány při ulici osová. Schválený program jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7ĺ0ĺ017.

II. Schválení zápisů Rady Mč ze dne 16.09.2020 a dne 23.09.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 52. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
16.09.2020 a zápis z 53. (mimořádného) zasedání Rady MC, které se konalo dne 23.09.2o2o.
Hlasování _7l0l0l7.

lll. Projednávané body dne 30.09.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentaci a o inŽenýrské činnosti č. 08-035/20lTS na akci ,,Rozšíření parkovacího stání
a zapracování dodatečných poŽadavků PČR na ulici Švermova V MC Brno-Bohunice'' od firmy
ZPl spol. s r.o., U Červeného mlýna 613ĺ2, 612 o0 Brno, lČo 46963774, kteý je přílohou č. 2
zápĺsu, a to na změnu doby plnění a ukládá starostovi MČ dodatek č). 2 ke smlouvě o dílo
podepsat.
Hlasování -7ĺ0ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentaci a o inŽenýrské činnosti č.08-043l20/TS na akci ,,Kompletní oprava elektroinstalací
v objektu SVC Švermova 19 v MČ Brno_Bohunice" od pana lng. Aleše Drlého, Lošťákova 879,
506 01 Jičín, lČo 66585708, kteý je přílohou č. 3 zápisu, a to na změnu doby plnění
zpracování pĘektové dokumentace a uktádá starostovi Mc dodatek č. 2 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnostĺ podepsat.
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č' 12lRMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 4 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č. o8-o94t2otMo na pacht části
ku ć,. 1029 v k. Ú. Bohunĺce v lokalitě U o ěře 99 m2 spaní I

která je přílohou
č. 5 zápisu a uk!ádá starostovi Mc pachtovní smlouvu podepsat.
Hlasování - 6ĺ1ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o95/2olMo na pronájem pozemku
p. č,. 246416' zastavěného stavbou řadové garáże bez čp/če a části pozemku p. č;. 2464124 jako
účelovou komunikaci ke ráŽi, oba v k' ú. Bohunĺce při ulici Dlouhá, s panem

která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ
nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování -7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen

a panem



-2-

6) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 669/1
v k. ú. Bohunice o výměře 25 m2 při ul. Dlouhá, za nájemné SOiKč/m2lrok na dobu neurčitou,
kteý je přílohou ć,. 7 zápisu, záměr na pronájem části pozemku p. č;. 1215/3 v k. ú. Bohunice
o výměře 27 m2 při ul' Dlouhá, za nájemné SO/Kč/m2lrok na dobu neurčĺtou, kteý je přílohou
č. 8 zápisu, ukládá starostovi MČ schválené záměry podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 61011ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1371ĺ2 v k. ú. Bohunice
o výměře 39 m2 při ul. Vinohrady za minimální nájemné 7ĺKč,lm2lrok, na dobu určitou
s automatickou prolongací, ktený je přílohou č. 9 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat
a vedoucíodboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0ĺ0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výpověd' nájemní smlouvy č. 08-031/07tBo ve znění
dodatků ć,. 1 aŽ ć,. 5 z 22.03.2007 se společností EDUCAnet - Soukromé gymnázium Brno,

Arménská 573t21, Psc 625 oo, zastoupenáo .s se sídlem Brno Bohunĺce
lČo 25326228, která je přílohou č. 10 zápisu

a ukládá starostovi výpověd' podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen

e) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s rod em ku p. č' 2464ĺ15 v k. ti. Bohunice při
ulici Dlouhá panu a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7ĺ0ĺ017' Návrh usnesení byl schválen

10) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby ,'FTľH
Brno-okrouhlájih" pro účely územního řízení z03l2o2o, zak. číslo 2019-04-002 zpracovanou
společností lnfoTel, spol. sr.o., Novolíšeňská 2678t18,628 oo Brno, lČo 46981071, vstup na
pozemky p. ć. 2567ĺ1, 2590, 2616, 2619, 2680, 2692, 269511, 2705, 271611, 2720ĺ1, jejichŽ
správcem je společnost Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř' 787l1a,639 00 Brno a na
pozemky p. č;.2528,2684,2685, 2712,2729,2730,2731, jejichŽ správcem je odbor správy
majetku MMB, souhlasí se vstupem na pozemky p' č. 2567ĺ1, kteý je MC svěřen, p. č,. 2553ĺ1,
2571, 2576, 2578, 2587, 2589, 2604, 2609, 2614, 2615, 2616, 2673, 2674, 2681, 2686, 2687 ,

2688, 2690, 2697, 2706, 2707, 2708, 271312, 271411, 2719, 2721, 2722, 2726, 2727, 273211,
2748111, jejichž. správcem je MČ, včetně umĺstění kabelů do účelových komunikací, pożaduje
postupovat dle ,,Vyjádření ke stavbě ,,Brno-okrouhlájih" vydané odborem technických sluŽeb
Út\ĺČ grno-Bohunce, včetně provedení oprav dotčených ploch zeleně a zpevněných ploch
v jejich celých šířkách a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _ 7ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

1'ĺ) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí umístění stojanů na kola vlokalĺtách - Středisko
volného času Lány, p. č. 38t1; 37, Středisko volného. času Švermova, p. ć,.2859ĺ1, Běloruská
uPošty, p.ć,.2222, ParkingSouhrady, p.č;.29O7tí,ZŠArménská,p. ć.2252, MUN| -Lékařská
fakulta, p. č. 1331/'ĺ60, MUNl - Správa Univerzitního kampusu Bohunice-Kamenice 5,
p.č.'t331l87, MUNl _ Fakulta sportovních studií ul. Studentská, p. č. 1347l14, souhlasí
s převzetím stojanŮ na kola do správy, které jsou'umístěné v lokalitách - Středisko volného
času Lány, p. č. 38ĺ1; 37, Středisko volného času Svermova, p. Ö,. 285911, Běloruská u Pošty,
p. č,. 2222, Parking Souhrady, p. č;. 2907ĺ'ĺ, ZŠ Arménská, p. ö. 2252, MUN| - Lékařská fakulta,
p č 1331/160, MUN| - Správa Univerzitního kampusu Bohunice-Kamenice 5, p.č'. 1331ĺ87,
MUNl - Fakulta sportovních studiĺ ul. Studentská, p. č,. 1347ĺ14, dále s převzetím plochy pod
stojany na kola do správy, které jsou umístěné v lokalĺtách - Středisko volného času Lány,
p. č. 38i1; 37, Středisko volného času Švermova, p. č. 2859/1, Běloruská u Pošty, p. ć,. 2222,
Parking Souhrady, p. ć,.29o7t1, ZŠ Arménská, p. č. 2252, upozorňuje na tu skutečnost, Že MČ
Brno-Bohunice převezme do správy stojany na pozemcích Masarykovy Univerzity až po
zajištění souhlasu vlastníka s přístupem na jeho pozemek a po zajištěnĺ trvalého přístupu



k umÍstěným stojanům, v případě lokality Běloruská u Pošty, p. ć,. 2222, bude nutné dodání
souhlasu od firmy l. VYŠKOVSKÁ STAVEBNĺ sPoLEcNoST, s.r.o., z důvodu trvajícĺ záruÖní
doby na tuto plochu a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _ 7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna vzŠ veolejší 10, a to
ve dnech 04.12.2020,21'12.2020,22122020 a15.01.2021, souhlasí s přerušením provozu
ľrĺŠ veolejsí 10 ve dnech 28.12.2020 až. 31.12.2020, nesouhlasÍ s přerušením provozu
MS Vedlejší 10 ve dnech 29.10.2020 až 30.10.2020, 21'12.2020 a22.12.2020, 22.02.2021 aŽ
26.02.2021 a uktádá vedoucímu odboru sociálního zaslat toto stanovisko řediteli MŠ a ZŠ,
Brno, Vedlejší 10.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje darovací smlouvu ć. o8-o97ĺzo/MČ o poskytnutífinančního
daru ve výši 50.000 Kč na pořádání letního autokina v Mt Brno-Bohunice od společnosti
Kaufland tR, v.o.s., se sídlem Bělohorská 2o3, 169 00 Praha 6, lČo 25110161, zastoupené
jednateli panem Stefanem Hoppem a panem oliverem Gschwendtnerem, která je přílohou č. 11
zápisu a ukládá starostovi MČ darovací smlouvu podepsat.
Hlasování -7ĺ0lol7' Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ4) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje pojistnou smlouvu č. o8-o99/2olMČ s pojišťovnou
Kooperativa, a.s., Vienna lnsurance Group, l3o47116617, se sídlem PobřeŽní 665t21, 186 oo
Praha, a to na pojištění prodejního stánku při ulici Švermova na pozemku p.č. 2773, rezervoáru
pitné vody při ulici Kejbaly na pozemku p. č. 1423ĺ5 a kamenné fontány při ulici osová na
pozemku p. č:. 1321ĺ20, vše v k. ú. Bohunice, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 12
zápisu a ukládá starostovi MČ pojistnou smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ:
Milan Hrdlička


