
Zápis
ze74. zasedání Radv Mc Bľno_Bohunice konan ého dne 16-06.2021

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

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.
Forma zápisu hlasování - pro/protilzdłŽel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schváliIa předĺoŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
ć,. 17) Stanovisko k umístění stavebního záměru ,,Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-
2020 ssz 2.10 Jihlavská x Dlouhá" a nový bod ö. 18) Stanovisko kpouŽívání znaku MC Brno-
Bohunice pro prezentaci partnerů fotbalového klubu TJ Tatran Bohunice. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 4ĺ0lol4.

lI. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 02.06.2021:

Rada MC Brno-Bohunice schváliIa zápis ze 73. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
02.06.2021.
Hlasování _ 4ĺol0ĺ4.

llI. Projednávané body dne í6.06.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na akci ,,oprava kuchyněk vobjektu
MŠ Švermova 11 v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále Rada MC jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení Mgr. Markéta Svobodová, pan Milan Hrdlička, Mgr. Jan Liščinský
a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, Katy Štěpánková, lng. Marie Zitterbartová,
Ph.D' Příloha č. 2 zápisu je uloŽena na odboru technických slużeb'
Hlasování _ 410ĺ0ĺ4. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunĺce dopoľučuje Zastupĺtelstvu MC vzítna vědomí zprávu o hospodaření
MČ Brno-Bohunice za období 01. - o5'2o21 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3
zápisu.
Hlasování - 4ĺ0ĺ0ĺ4. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit rozpočtové opatření č,.zĺzÍ\AC
v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, který je přĺlohou č. 4
zápisu a uloŽit vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 4lol0l4. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit název vzniklé ulice mezi
ulicemi Na Pískové cestě a Uzbecká, a to Vohnoutova, jako prodlouŽení stávající ulĺce
Vohnoutova a uloŽit tajemníkovĺ úřadu zaslat toto stanovisko tajemnici Pracovnĺ skupĺny pro
názvosloví města Brna na místopisné pracoviště odboru vnitřních věcí MMB.
Hlasování _ 4l0lol4. Návrh usnesení byĺ schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje s účinností od 01 '07.2021 novelu ,,Pravidel rozpočtového
procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice" dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MC schválená pravidla
podepsat a vedoucí Fo zaslat statutárnĺm zástupcům příspěvkových organizací.
Hlasování _ 5l0loĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' 08-059/21ĺl\Ao o ukončení nájemní smlouvy
ě. 08-019l14ĺBo o nájmu bytu zvláštního určení ć. 21, která je přílohou č. 6 zápisu, nájemní
smlouvu č. 08-060/21ĺ\A0 o nájmu bytu zvláštního určení č,. 26 o velikosti í + KK v Domě

lskou sluŽbou Arménská 4, s nájemkyní paní
která je přílohou ć,.7 zápisu a ukládá starostovi M

o ukončení nájemní smlouvy podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen

s oečovate

-,

smlouvu o nájmu bytu a dohodu
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7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. 08-061/21lMC o poskytnutí finančního

daru ve výši 50.000 Kč na pořádání autokina v MC Brno-Bohunice, která je přílohou č. 8 zápisu
a ukládá starostovi MC darovací smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Brno,
Švermova 11 do výše 5o.ooo Kč na zakoupení skříní na úschovu lůŽkovin a zakoupení
nepromokavých matrací, dále pouŽitĺ rezervního fondu přĺspěvkové organizace MŠ Brno,
Běloruská 4 do výše 112.000 na opravu podlahových povrchů ve vstupních halách a podest
a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám příspěvkových
organizací.
Hlasování - 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Brno,
Arménská 21 do výše 60.000 Kč, a to na nákup zahradního traktoru s košem Cub Cadet LR1
NR 76, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, zajĺštěním přĺpravy,
organizací, výběrem zhotovitele a realizací výše uvedené veřejné zakázky, v souladu se zněním
zákona č,. 134ĺ2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro zadávání
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí
Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

'1O) Rada MC Brno-Bohuníce schvaluje bez výhrad roční účetní-závěrky za rok 2o2o, včetně
hospodářského výsledku příspěvkových organizací zŕízených MC Brno-Bohunice, a to ZS Brno,
Arménská 21, zš aMŠ Brno, Vedlejší 10, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4, MŠ, Brno, Švermova 11 a MŠ Brno, Uzbecká 30, ukládá starostovi MC podepsat
,,Protokol o schválení účetní závěrky" pro jednotlivé organizace a lng. Florianové zaslat
protokoly statutárním zástupcům výše uvedených organizací'
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 zákona ć,.25oĺ2ooo Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové organizaci ZŠ Brno,
Arménská 21, přijmout věcný dar - tablet Navon Platinum 'ĺ0 ve výši 1.500 Kč - do majetku
příspěvkové organizace a ukládá lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská 21.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje vydat rozhodnutí z moci úřední, kteým budou prominuty
místní poplatky za uživání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek,
občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst podle ustanovení s 16b odst. 1

zák. č,. 565/'t990., o místních poplatcích, v platném znění, a to na dobu od 01.01 .2021 do
31.12.2021, dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 9 zápisu a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb postupovat v souladu s tímto usnesením.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice souh!así, ztĺtulu vlastníka sousedních pozemků p. č. 1451ĺ3,
p. č. 1468 a p.č 1469, vše v k. ú. Bohunice, zapsaných na LV 10001 pro statutární město Brno,
s vydáním souhlasu změny stavby před dokončením pro akci ,,Viladomy - Cervený kopec - lo
0z - Účelová komunikace a sjezd" pro stavebníka REDH|LL Viladomy s.r.o', se sídlem Křenová
524t69, 602 oo Brno, lČo 06857124, pouze za předpokladu, Že stavebník dodrŽí podmínky
stanovené usnesením kbodu č.5) programu ze 105. zasedání Rady MC Brno-Bohunice
konaného dne 05.09.2018 a ukIádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování - 5/0/0/65 Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MC Brno-Bohunĺce bere na vědomí projektovou dokumentaci pro provádění stavby
,,Brno, Labská, obnova VN2'ĺ4, VN215, Starý Lískovec", č. stavby 1040019693' z o5l2021,
stupeň DPS, zpracovanou společnostĺ Puttner, s. ľ. o., Šumavská 416115, 602 00 Brno,
lco25552953, pro investora společnost EG.D, a.s., Lidĺcká 1873t36,602 00 Brno (dříve E.oN
Distribuce, a's.), lCo 28o854oo, vstup na pozemky v k. ú. Bohunice, které jsou zapsány na LV
10001 pro statutární město Brno p. ć,.2530, p. č,' 2531, u nichŽ správu vykonává společnost
Brněnské komunikace, a.s. a p. č. 2532, jehož správcem je Mc Brno-Bohunice,
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poŽaduje veškeré plochy dotčené uloŽením kabelů VN uvést do původního stavu a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ - 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schváĺen.

15) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitky k přípravě návrhu nové nájemnĺ smlouvy na pronájem
stavby podchodu, evidenční číslo 621, na pozemku p. č. 234213 v k. ú. Bohunice při ulici osová,
a to k provozování restaurace, požaduje zahrnout do nájemní smlouvy i správu a ÚdrŽbu části
vyuŽívaného pozemku (chodníku) p č 2617 v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí s projektovou dokumentací stavby,,Dobíjecí stanice pro
elektromobily v Brně - ul. Pod Nemocnicí, Brno-Bohunce" pro územní ŕÍzenÍ a realizaci stavby,
stupeň dokumentace DUR, č. výkresu 201 z05ĺ2021, zpracovanou společnostíTHERMOPLUS,
s.r.o., obřanská 60, 614 00 Brno, lČo 44960786, pro investora Teplárny Brno, a's., okruŽní 25,
638 00 Brno, lČo 46347534, požaduje veškeré plochy, dotčené uloŽením přívodního kabelu
uvést do původnĺho stavu a dodrŽet stanoviska odboru technických sluŽeb ÚnĺČ grno-Bohunice
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 510ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s umístěním stavebního záměru dle PD ,,Rozvoj dopravní
telematiky v letech 2015-2020 SSz 2.10 Jĺhlavská x Dlouhá", ć. zakázky B93 D93 20 z 1012017,
zpracované společností AŽs Praha, s.r.o., DAST Brno, KřiŽíkova 32t465, 612 00 Brno,
lco48029483, pro stavebníka Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196t1,602 00 Brno,
se vstupem na pozemek p. č. 1260115 v k. ú. Bohunice zapsaný na LV 10001 pro statutární
město Brno, kteý je MČ Brno-Bohunice svěřen, beľe na vědomí vstup na pozemky
v k. ú. Bohunĺce, které jsou dotčeny uvedenou stavbou p. č. 1247ĺ10, p.č. 1247ĺ53,
p.ć,. 1260115, p. ć,. 12601124, p.ć. 12601112, p.ć,. 1247160' p. č. 1247ĺ59, p. č. 1247ĺ58,
p.č;. 1247121, p.č,. 1247151, p. č. 12471133, p. č. 1247ĺ134, p.ö,. 1247ĺ97, p. č. 1247ĺ96,
p. č,. 1247ĺ95, p. č. 1247162, p. č. 1247ĺ6, p. č. 1247ĺ98, p' č. 1247116, p. č. 1231ĺ65
a p. č. 1247t135, vše ve vlastnĺctví statutárního města Brna, p. č,. 1247t54 ve vlastnictví CR -
Fakultní nemocnice Brno, p. č. 1247ĺ99 a p. č. 1231ĺ64 Ve vlastnictví Čn ÚZSVM,
p. ć,. 124017 , p. ć. 1240ĺ8, p. č. 1 240ĺ6 a p. č. 1247 ĺ143, vše ve vlastnictví společnosti FIRESTA-
Fišer, rekonstrukce, stavby, ä.S., p.č. 1247l142 a p.č. 1247l141 ve vlastnictví fyzických osob
ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí, vsouladu sustanovením
č,. 12812000 sb., o obcích v platném znění, s pouŽíváním znaku
klubem TJ Tatran Bohunice, se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lČo
MC sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal' lng. otakar Kamarád

s
MC

34aodst'3a4zákona
Brno-Bohunice fotbalovým

00544914 a uk!ádá starostovi

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan HrdliÖka


