
Z á p i s 
 

z 63. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 27.01.2021 
 
Přítomni: pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, 

pan Juras, Ing. Kamarád 
 
Omluven: Ing. Crha 
 
Zasedání řídil místostarosta MČ Brno-Bohunice pan Milan Hrdlička. 
 
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 63. zasedání Rady MČ. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
 

II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 13.01.2021: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 62. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
13.01.2021. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
 

III. Projednávané body dne 27.01.2021: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-003/21/TS o ukončení smlouvy o dílo 

08-064/10/TS na akci „Údržba chodníků a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice“ 
uzavřenou dne 25.06.2010 s firmou Roman Šustr, Raisova 11, 634 00 Brno, 
IČO 40969371, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu a ukládá 
starostovi MČ dohodu o ukončení smlouvy podepsat. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-004/21/TS o ukončení smlouvy o dílo 

08-029/07/TS na akci „Údržba chodníků v MČ Brno-Bohunice“ uzavřenou dne 
30.03.2007 s firmou Roman Šustr, Raisova 11, 634 00 Brno, IČO 40969371, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ dohodu 
o ukončení smlouvy podepsat. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na 

Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021, 
a to na akci „Věcné prostředky pro JSDH Bohunice“ ve výši 118.700 Kč, která je 
přílohou č. 4 zápisu, žádá Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené žádosti 
o dotaci z Jihomoravského kraje pro JSDH Brno-Bohunice a ukládá starostovi MČ 
žádost o dotaci a všechny související dokumenty podepsat. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 
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4) Rada MČ Brno-Bohunice nejprve hlasovala o předloženém návrhu usnesení ve znění – 
Rada MČ bere na vědomí sdělení Českého statistického úřadu o míře inflace za rok 
2020 pro stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků, schvaluje uplatnění 
míry inflace pro valorizaci nájemného splatného v roce 2021 ve výši 3,2 %, ponechává 
u již uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, nesloužící k podnikání 
nájemce, ve výši 70 Kč/m2/rok, nájemné za pozemky užívané jako zahrádky ve výši 
5 Kč/m2/rok a pachtovné za pozemky užívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními 
stavbami v minimální výši 7 Kč/m2/rok a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly 
postupovat v souladu s tímto usnesením. 
Hlasování – 1/3/2/6. Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Poté Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o novém návrhu usnesení ve znění – Rada 
MČ bere na vědomí sdělení Českého statistického úřadu o míře inflace za rok 2020 pro 
stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků, neschvaluje uplatnění míry 
inflace pro valorizaci nájemného splatného v roce 2021 ve výši 3,2 %, ponechává u již 
uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, nesloužící k podnikání nájemce, 
ve výši 70 Kč/m2/rok, nájemné za pozemky užívané jako zahrádky ve výši 5 Kč/m2/rok 
a pachtovné za pozemky užívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními stavbami 
v minimální výši 7 Kč/m2/rok a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly 
postupovat v souladu s tímto usnesením. 
Hlasování – 3/0/3/6. Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

5) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací „Reko MS Brno-
Švermova“, pro územní řízení a provádění stavby, PM zakázka 811 50001 6115 
z 10/2020, zpracovanou projektantem, společností GaNet Služby, s.r.o., Oddělení 
projektování plynovodů, Plynárenská 499/1 602 00 Brno, IČO 27935311, pro investora 
společnost GasNet Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567, dále se 
vstupem na pozemky p. č. 2465, 2674, 2680, 2688, 2759/2, 2767/1, 2773/1, 2773/2, 
2775, 2776, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2780, 2782, 2783, 2785, 2791, 2793, 2796, 
2797, 2801, 2811, 2813, 2814, 2815, 2818, 2819, 2820, 2827, 2831, 2832, 2833, 2835, 
2836, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2851, 2857, 2863, 2865, 2867/1, vše 
v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, jejichž správu vykonává MČ 
Brno-Bohunice, s nově navrženými/rekonstruovanými STL plynovodů (PS 01) a s nově 
navrženými/rekonstruovanými STL plynovodních přípojek (PS 02) v navržených trasách, 
bere na vědomí vstup na pozemky p. č. 2802, p. č. 2804, p. č. 2812 a p. č. 2845, vše 
v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a správu vykonává 
společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno, 
požaduje po investorovi stavby koordinovat výkopové práce s ostatními správci 
inženýrských sítí a postupovat podle stanoviska č.j. BBOH/07409/20/TS z 19.01.2021, 
vydaného Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice, včetně splnění 
následujících podmínek: 
- dotčené účelové komunikace ve správě městské části budou uvedeny do řádného 

stavu ve stávající skladbě s obnovou povrchu dle požadavků OTS (při podélném 
uložení v celé šířce komunikace, při příčném uložení v místě zásahu s přesahem 
50 cm na každou stranu a budou předány OTS se čtyřletou záruční lhůtou, 

- výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace budou 
provedeny v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb pozemních 
komunikací a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, 

- zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm a budou průběžně prováděny 
zkoušky míry zhutnění. Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem 
z pozemku vyjmuta. Únosnost pláně bude v souladu s příslušnou normou, 

- veškeré napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky musí být provedeno 
prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou zálivkou, 
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- po ukončení stavebních prací musí být stavba (tzn. komunikační plocha v obvodu 
staveniště upravená a obnovená dle podmínek správce komunikace) protokolárně 
předána zpět do správy MČ Brno-Bohunice s následujícími doklady: 

− doklady o zhutnění zásypu, 

− příslušné doklady dle realizovaných konstrukčních vrstev komunikace 
zhotovené způsobilou laboratoří, 

− doklad o bezkolizním křížení IS, 

− geodetické zaměření stavby, 

− jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu prověření kvality 
realizované stavby, 

ukládá starostovi MČ podepsat „Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části 
odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu“ a vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací „Reko MS Brno-Osová“, 

pro územní řízení a provádění stavby, PM zakázka 811 50001 6115 z 10/2020, 
zpracovanou projektantem, společností GaNet Služby, s.r.o., Oddělení projektování 
plynovodů, Plynárenská 499/1 602 00 Brno, IČO 27935311, pro investora Společnost 
GasNet Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČO 27295567, dále se vstupem na 
pozemky p. č.1321/20, 1321/58, 2342/3, 2344, 2530, 2531, 2616, 2618/1, 2619, 2720/1, 
2732/1, 2857, 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2858/4, 2859/1, 3212, 2867/1, vše 
v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, jejichž správu vykonává MČ 
Brno-Bohunice a s nově navrženými/rekonstruovanými STL plynovodů (PS 01) 
v navržených trasách, 
bere na vědomí vstup na pozemky p. č. 2342/3, 2344, 2530, 2531, 2616, 2619, 3212, 
vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a jejichž správu 
vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno, 
požaduje po investorovi stavby koordinovat výkopové práce s ostatními správci 
inženýrských sítí a postupovat podle stanoviska č.j. BBOH/07411/20/TS z 19.01.2021, 
vydaného Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice, včetně splnění 
následujících podmínek: 
- dotčené účelové komunikace ve správě městské části budou uvedeny do řádného 

stavu ve stávající skladbě s obnovou povrchu dle požadavků OTS (při podélném 
uložení v celé šířce komunikace, při příčném uložení v místě zásahu s přesahem 
50 cm na každou stranu a budou předány OTS se čtyřletou záruční lhůtou, 

- výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace budou 
provedeny provádět v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb pozemních 
komunikací a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, 

- zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm a budou průběžně prováděny 
zkoušky míry zhutnění. Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem 
z pozemku vyjmuta. Únosnost pláně bude v souladu s příslušnou normou, 

- veškeré napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky musí být provedeno 
prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou zálivkou, 

- po ukončení stavebních prací musí být stavba (tzn. komunikační plocha v obvodu 
staveniště upravená a obnovená dle podmínek správce komunikace) protokolárně 
předána zpět do správy MČ Brno-Bohunice s následujícími doklady: 

− doklady o zhutnění zásypu, 

− příslušné doklady dle realizovaných konstrukčních vrstev komunikace 
zhotovené způsobilou laboratoří, 

− doklad o bezkolizním křížení IS, 
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− geodetické zaměření stavby, 

− jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu prověření kvality 
realizované stavby, 

ukládá starostovi MČ podepsat „Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části 
odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu“ a vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci „Připojení 

rozvojových lokalit podél ulice Jihlavská na horkovod Staré Brno“ 1. etapa, a to pro 
územní souhlas a realizaci stavby, zakázkové číslo 20-037 z 09/2020, zpracovanou 
projektantem, společností THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, 
IČO 44960786 pro investora Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, 
IČO 46347534, vstup na pozemky p. č. 1247/10, 1247/55, 1247/56, 1247/130, 
1247/135, 1247/134, 1247/33, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města 
Brna, jejichž správu vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 
Brno, požaduje, aby případné objízdné trasy nebyly vedeny po ulicích Dlouhá, 
Ukrajinská, Lány a Čeňka Růžičky a aby bylo postupováno podle stanoviska 
č.j. BBOH/07691/20/TS, vydaného Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice 
dne z 14.01.2021 a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci „Připojení 

rozvojových lokalit podél ulice Jihlavská na horkovod Staré Brno“ 2. etapa, a to pro 
územní souhlas a realizaci stavby, zakázkové číslo 20-037 z 09/2020, zpracovanou 
projektantem, společností THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, 
IČO 44960786 pro investora Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, 
IČO 46347534, vstup na pozemky p. č. 1247/10, p. č. 1247/53 a p. č. 2043, vše 
v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, jejichž správu vykonává 
společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno, souhlasí se vstupem na 
pozemky p. č. 1855/1 a p. č. 2044/1, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního 
města Brna, jejichž správu vykonává MČ Brno-Bohunice, požaduje, aby případné 
objízdné trasy nebyly vedeny po ulicích Dlouhá, Ukrajinská, Lány a Čeňka Růžičky, 
a aby bylo postupováno podle stanoviska č.j. BBOH/07642/20/TS, vydaného Odborem 
technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice dne 14.01.2021 a ukládá vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci „Připojení 

rozvojových lokalit podél ulice Jihlavská na horkovod Staré Brno“ 3. etapa, a to pro 
územní souhlas a realizaci stavby, zakázkové číslo 20-037 z 09/2020, zpracovanou 
projektantem, společností THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, 
IČO 44960786 pro investora Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, 
IČO 46347534, vstup na pozemky p. č. 1247/10, 1247/45, 1247/47, 1247/43, 1247/42 
a 1247/30, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, jejichž správu 
vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.1a, Brno, požaduje, aby 
případné objízdné trasy nebyly vedeny po ulicích Dlouhá, Ukrajinská, Lány a Čeňka 
Růžičky, a aby bylo postupováno podle stanoviska č.j. BBOH/08032/20/TS, vydaného 
Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice dne 14.01.2021 a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s předloženou PD na akci „Opravy a rekonstrukce 

kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – II. etapa“, zakázkové 
číslo 14/2020 z 11/2020 pro stupeň ÚS a DPPS, zpracovanou Ing. Alešem Drlým, 
projektová činnost ve výstavbě, Lošťákova 879, 50601 Jičín, kancelář Helfertova 
539/44, 613 00 Brno 13, IČO 66585708, a to na pozemcích statutárního města Brna, 
p. č. 2230 při ul. Běloruská, jehož správu vykonává Odbor správy majetku MMB, 
Husova ul. Brno, p. č. 2048 při ul. Uzbecká, jehož správu vykonává Odbor správy 
majetku MMB, Husova ul. Brno, p. č. 3220 a p. č. 3213 při ul. Vedlejší, p. č. 2595, 
p. č. 2678 a p. č. 2675 při ul. Okrouhlá, p. č. 3032, p. č. 3064 a p. č. 3065/1 při 
ul. Spodní, p. č. 2738, p. č. 2739, p. č. 2653 a p. č. 2642/3 při ul. Pod Nemocnicí, jejichž 
správu vykonává společnost Brněnské komunikace, Renneská tř. 1a, Brno, p. č. 2652/1 
při ul. Pod Nemocnicí, ve správě MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přihlášení pohledávky ve výši 259.496,88 Kč do 

řízení o pozůstalosti po paní 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxxxixx, zemřelé dne 10.11.2020, vedeného Městským soudem v Brně pod sp. zn. 
59 D 1941/2020, které je přílohou č. 5 zápisu a ukládá právničce úřadu přihlášku 
pohledávky do řízení o pozůstalosti podat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s výměnou dveřních zárubní u kabinetu dějepisu 

a zeměpisu v objektu příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21 a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
místostarosta MČ: ..…………………….…… člen Rady MČ: …..……………………….. 
 Milan Hrdlička Josef Juras 
 


