
Zápis
z 88. zasedánĺ Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 24.í1.202í

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

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasovánĺ - pro/pľotilzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila
nový bod ć. 14) Návrh na prodlouŽenĺ lhůty k odstranění nedodělků dle smlouvy o dílo
č. 08-036/21lTS na akci ,,Rozšířenĺ kancelářských prostor 2. NP ÚĺtĺČ Brno-Bohunice".
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne í 5.11.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 87. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
15.11.2021.
Hlasování _ 6ĺ01016

ll!. Projednávané body dne 24.11.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaI
id. 1t52 ozemku ć,. 132117 v k

č. 08-102121ĺMo na p
Nemocnicí, s panem

uje nájemní smlouvu c. 08-101l21lMo na pronájem
' ú. gońunice při ul' Pod Nemocnicí, s paneń I
která je přílohou č,. 2 zápisu, dále nájemnĺ smlouvu

id. 1t52 mku č,. 132117 v k ú. Bohunice při ul. Pod
která je přílohou č. 3

zápisu a ukládá starostovi M nájemní smlouvy podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-1o3t21tM
id. 1t52 ozemku ć,. 132119 v k. ú. Bohunĺce při ul. Pod Nemocnicí,

která je přílohou c' 4 zápisu a uk!ád
nájemní smlouvu podepsat'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení č' 08-100l20ll\Ao na č. 4 vDomě s pečovatelskou sluŽbou
Arménská 4, s panem dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou c. 5 zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, s účinnostĺ od 01.o2.2o22, výši nájemného pro
bytové jednotky v domě zvláštního určení Arménská 56814, Brno, Ve výši
80 Kć,lm2lměsíc a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly postupovat v souladu
s tímto usnesením.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice nejdříve hlasovala o návrhu usnesení c. 1)ve znění:

o na pronájem
spanĺ I

á starostovi MC
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Rada Mc Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ poŽadovat u podstatných
úprav návrhu Územního plánu města Brna pro 2. opakované veřejné projednánĺ, v celé
části lokality označené pod kódem úpravy G041 plochu městské zeleně ,Z"
a nesouhlasit s propojovací komunikací ulice Dvořiště s plánovanou komunikací
k terminálu lDS a uloŽit vedoucí Stavebnĺho odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli
Územního plánu.
Hlasování _ 3l0l4l7. Návrh usnesení č. 1) nebyl schválen'

Dále Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o návrhu usnesení č. 2) ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice doporuěuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit u podstatných
úprav návrhu Územního plánu města Brna pro 2. opakované veřejné projednání v rámci
lokality označené pod kódem úpravy G041 s propojovacĺ komunikací ulice Dvořiště
s plánovanou komunikací k terminálu lDS a uloŽit vedoucĺ Stavebního odboru zaslat
toto stanovisko pořizovateli Územního plánu města Brna - odboru územního plánování
a rozvoje MMB.
Hlasování _ 3l0l4l7. Návrh usnesení c. 2) nebyl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení k bodu č. 3) zápisu z 80. zasedání Rady
MČ konané dne o8.o9.2o21 a doporuěuje Zastupitelstvu MČ schválit Plán investičních
akcí na rok 2022 a další léta v MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je
přĺlohou č. 6 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice trvá na svém usnesenĺ kbodu č' 13) zápisu z39. zasedání
konaného dne 29.04 '2021 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovĺsko Žadateli'
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice nepromíjí poŽadovaný jeden roční nájem z části pozemku
p. ć,.2464/24 v k. ú. Bohunice, uŽĺvaného jako příjezdovou komunikaci ke stavbě dílny
agaráŽep"ní,požadujepoŽadatelcestriktní
zajišťování zvýšeného úklidu před dílnou autoservisu, a to tak, aby nedocházelo
k poškozování opravené účelové komunikace a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 6101117. Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení
a vrácení silnicnĺho vozidla v rámci blokového čištění dne 18'10.2021 na ulici Ukra inská
před NC Kalinka panu
a ukIádá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení
a vrácenĺ silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 20.10.2021 na ulici Arménská
paní a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadatelce
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byĺ schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí se zastavením řizení a
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru
sdělit toto stanovisko notářce JUDr. Vladimíře Kostřicové
Hlasování _7|0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

11)
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12) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízení a ánĺm etku n
hodn zůstavitele ana

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko notářce Mgr. Liběně Pernicové.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1s/RMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č. 7 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje prodlouŽení lhůty k odstranění nedodělků dle
smlouvy o dĺlo č. 08-036,21ns na akci ,,Rozšíření kancelářských prostor 2' NP ÚMČ
Brno-Bohunice" od firmy QDs Group a.s., Knestova7OOt1, 618 oo Brno, IČo 25504011,
a to do 17 .12.2021 a ukládá starostovi MČ schválení Žádosti o prodloužení podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


