
Zápis
ze 79. zasedánÍ Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 25.08.2021

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. NádvornÍková, Mgr. Múdra, pan Juras, lng. Kamarád

omluveni: Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch

Zasedáníve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha'

Form a zápis u h lasová n í - p ro/pľotil zdrtel se/přítom no.

Pľogram jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schváIita předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 15) Stanovisko k projektovém záměru ,,Dlouhodobě udrŽitelné vyřešení prostorových
a materiálních podmínek pro výuku cizích jazykťl, přírodovědných předmětŮ, informatiky
a podporu Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" pro posouzení souladu s MAP v městě
Brně a nový bod č. 16) Stanovisko kŽádosti osouhlas spodáním Žádosti o zařazeni
projektového záměru do Strategického rámce MAP Brno' Schválený program jednání je
přílohou č' 1 zápisu.
Hlasování - 4lol0l4'

I!. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 11.08.2021z

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 78. (mĺmořádného) zasedánĺ Rady MČ, které se
konalo dne 11.08.2021.
Hlasovánĺ - 4l0loĺ4.

llI. Projednávané body dne 25.08.2021:

1) Rada MČ Brno_Bohunĺce schvaluje pachtovní smlouvu č.
mku č,. 1275 o 206 m2 v k. ú' Bohunice při

která je přílohou ć. 2 zápisu a
smlouvu podepsat.
Hlasování - 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-080 t21tÚo o ukončení smlouvy č. 7838 která
je přílohou č. 3 zápisu, smlouvu č. 08_081/21lMo (č. dodavatele 2010054639) o dodávce pĺtné
vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou ć,. 4 zápisu, smlouvu č. 08-082/21ĺMo
(č. dodavatele 2010054638) o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou
č. 5 zápisu, Vše.se společností Brněnské vodárny akanalizace, a.s., Pĺsárecká 555t1a,603 oo
Brno-Pĺsárky, llo 46347275 a ukládá starostovĺ mČ oonoou o ukončení smlouvy a smlouvy
o dodávce pitné vody podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-o7gt21tMo (č' dodavatele 9552g72153)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151lą 37o 01 leské Budějovice, lto 26078201, která je přílohou č. 6 zápisu
a uktádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. o8-o36/21ns na akci
,,Rozšíření kancelářských prostor 2 NP ÚnĺČ grno-Bohunice"" s firmou QDS Group a.s., se
sídlem Kneslova 7o0l1, 618 00 Brno, který je přílohou č. 7 zápisu, a to na změnu ceny díla
a ukládá starostovi MČ dodatek č' 1 ke smlouvě o dílo č' o8-o36i21tTS podepsat'
Hlasování - 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1olRMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunĺce pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k uzavřenÍ smlouvy o smlouvě budoucí o zřĺzení
věcného břemene umístění stavby ,,Lanová dráha Pisárky-Kampus" na částech pozemků
p. č. 1338122, p. č. 1 334ĺ5, p. č. 1383/2, p. ć. 13311228, p. č. 1 331t226, vše v k. Ú. Bohunice ve
vlastnictví statutárního města Brna a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s jem pozemku p. č. 92612 v k. ú. Bohunice paní
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly

sdělĺt toto stanovisko Žadatelce
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada Mt Brno-Bohunice souhlasĺ s návrhem směny id. 2t3 pozemkŮ p. č. 1331t12o,
p.č'13311207, p. č. 13311211, p.č. 1331ĺ213' p. č. 13311216, p. ě. 1331t217, p'č. 1331t225
a p' č. 1331ĺ227, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví spol. Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby,
a's., Mlýnská 388/68, Brno, lto 25317628, avšak s přihlédnutím ke stanoviskům oÚpR ttĺĺrĺÉ
a odboru dopravy MMB dle přiloŽené grafické přílohy, pouze za část pozemku p' č. 1 197t6O
a pozemku p. č. 1197ĺ61, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna,
nesouhlasĺ se směnou pozemku p' č' 1197163 v k' ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního
města Brna a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ projektovou dokumentaci stavby ,,Stavební úpravy
Ukrajinská 3, Brno-Bohunice" pro územnĺ a stavebni řizeni zpracovanou společností VlLlCo,
s.r.o., Vinohrady 362l54a, 639 00 Brno, lČo 26249588, stupeň dokumentace DSP-změna
stavby před dokončením z 0412021, pro vydání stavebního a územního řízení a pro stavebníka
Společenství vlastníkŮ Ukrajĺnská 3, Ukrajinská 537/3,625 00 Brno, lČo 03261310, nemá
námitek k projektové dokumentaci ,,PřeloŽka přípojkové pojistkové skříně BD Ukrajinská 3,
Brno-Bohunice", zpracovanou společností VlLlCo, s.r.o', Vinohrady 362t54a, 639 00 Brno,
llo26249588, stupeň dokumentace pro územní souhlas zolizozl a pro stavebníka
Společenstvĺ vlastníků Ukrajĺnská 3, Ukrajinská 537/3, 625 oo Brno, lČo 03261310, souhlasí
se zřízenĺm sluŽebnosti k pozemku p. č. 2160 v k. ú. Bohunice pro vedení přeloŽky NN,
požaduje veškeré plochy zeleně, dotčené uloŽením nové přeloŽky NN, uvést do pŮvodního
stavu, vedení přípojky NN pod chodníkem provést protlakem a přilehlé dřeviny neořezávat
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci stavby,,Dobíjecí stanice pro
elektromobily v Brně - ul. Švermova 14a, Brno-Bohunice" pro územní řízeni a realizaci stav'by,
stupeň dokumentace DUR, č. výkresu C.1 z0712021, zpracovanou společnostíTHERMOPLUS,
s.r,o., obřanská 60, 614 00 Brno, lČo 44960786, pro investora Teplárny Brno, a.s., okruŽní 25,
638 00 Brno, llo 46347534, požaduje koordinovat předmětnou itavbu s pŕipravovanou
stavbou parkoviště, jĄíŽ zahď1ení se předpokládá v druhé polovině října roku 2321 a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _ 5lol0ĺ5' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasĺ se zastavením řĺzení a ním m rné hod

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Petru edivému
Hlasování _ 5lolol5. Návrh usnesení byl schválen
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ se m řizení a ntm m hod
zůsta

a ukládá vedoucímu Socĺálního odboru sdělĺt toto stanovisko notářce
JUDr. Alici Sedlákové.
Hlasování _ 5lol0l5' Návrh usnesení byl schválen

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm řízení a mm ne
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělĺt toto stanovisko
notářce JUDr. Vladĺmíře Kostřicové.
Hlasování - 5ĺ0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje Žádost na Radu města Brna a Zastupitelstvo města Brna
o změnu účelu pouŽĺtí investičního transferu na akci ,,ZŠ Arménská 21 - rekonstrukce školní
kuchyně" dle předloŽeného návrhu, kteý je přÍlohou č. 9 zápisu a uktádá starostovi ľuČ Žáoost
podepsat a vedoucí Finančního odboru Žádost zpracovat a elektronicky podat.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zařazení projektového záměru ,,Dlouhodobě udrŽitelné
vyřešení prostorových a materiálních podmínek Ď'o výuku cizích jazykťl, přírodovědných
předmětů, informatiky a podporu Žáků se speciálními vżdělavacímĺ potŕebami" do Místniho
akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně, kteý je přílohou č' 10 zápisu a ukládá
vedoucĺ Finančního odboru sdělĺt toto usnesení řediteli ZŠ a MŠ Vedlejší 10.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje zařazení projektového záměru na vybudování učebny
Fyziky, Chemie, Angličtiny, Multimediální učebny a kabinetu Matematĺky do Strategického
rámce Mĺstního akčního plánu rozvoje vzdělávánĺ ve městě Brně, který ;e prĺlonou č. 11-zápisu
a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arm'énská 21.
Hlasovánĺ _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonĺn Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlĺčka


