
Zápis
z 89. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 01 .12.2021

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvornĺková, MUDr. Pejcoch,
Mgr. Múdra, pan Juras, !ng. Kamarád

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

Forma zápisu hlasování _ pro/proti|zdrŽel se/přĺtomno.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć'7) Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. o8-oo6/15/MČ (č. pojišťovny
8603127762) na pojištění movitých věcí vobjektu Pod Nemocnici 25, nový bod
č. 8) Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. o8-354/01/MČ na dodávku sluŽeb
spojených s vydáváním informačního zpravodaje Naše Bohunice, nový bod č. 9) Návrh
dodatku č. 15 k dohodě o zabezpečenĺ výkonů a úhradě činnosti v samostatné
působnosti - personalistika, PaM, mzdy a nový bod c. 10) Stanovisko kprojektové
dokumentaci stavby ,,Polyfunkční objekt Bohunice" Jihlavská/Dlouhá, Brno, pro účely
stavebního povolení na pozemcích Ve vlastnictví společnosti FlRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby, ä. S., v k. ú. Bohunice. Schválený program jednání je přílohou č. 1
zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 24.11.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 88. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
24.11.2021.
Hlasování _ 610ĺ016.

l!l. Pľojednávané body dne 01 .12.2021:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Stavební úpravy,
kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVC Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice"
a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávaci podmínky a seznam
firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽenĺ
paní Mgr' Lucie Stará, pan Mgr. Jan Liščinský, paní Katy Štěpánková, pan lng. Antonín
Brzobohatý, pan Jaroslav Pospíšil a náhradníky komise ve sloŽení pan lng. Antonín
Crha, paní JUDr' Michaela Kučerová, panĺ Mgr. Anna Nádvorníková, pan Milan Hrdlĺčka
a paní lng' Marie Zitterbartová, Ph'D' Příloha c' 2 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č. 08-1o8t21tł,Ao na pacht části
c. 100412 o ře349m2vk.ú Bohunice v lokalitě u Leskavy, s panem

která je přĺlohou č. 3 zápĺsu a ukládá
starostovi M pachtovní smlouvu podepsat'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu c. o8-1 1ot21t|\Ao na pronájem
části ć,. 2138/3 o ře 12 6m2 vk. ú
s panem
a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat'

Bohunice při ul. Ukrajinská,
která je přílohou c. 4 zápisu

Hlasování _ 7 ĺ0I0l7 . Návrh usnesení byl schválen
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-111t21tMo o ukončení nájemní
smlouvy č,.08-0701121lVo na pronájem částĺ lotu na ozemku č' 1275
v k. ú. Bohunice ulici Jihlavská, s panem

která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi
dohodu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

5) Rada MČ Brno-Bohunĺce doporučuje Zastupitelstvu MČ vzít na vědomí zprávu
o hospodařenĺ MČ Brno-Bohunice za období o1. _ 11.2021 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 6 zápisu'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s opravou př'ljezdu ke garáŽi bez č' p./č. e. ve
vlastnictví na pozemku p. ć,. 132118, vybudováním nájezdové
desky na pozemku p. č. 1321124, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města
Brna, pouze za předpokladu, Že při stavebních pracích nevznikne terénní nerovnost
vzhledem k sousednĺm vjezdům do garáŽí a za podmínky, Že náklady na opravu vjezdu
ke garáŽi bez c. p.Ič. e. půjdou ktíŽi Žadatele a nebudou kompenzovány
s pronajĺmatelem ani po ukončení nájemní smlouvy a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto usnesenĺ Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Dodatek č' 3 k pojistné smlouvě č. 08-
oo6l2o15/MČ (č. smlouvy pojišťovny 8603127762), uzavřené mezi statutárním městem
Brnem, Městskou částí Brno-Bohunice, !Čo 44992785, se sĺdlem Brno, Dominikánské
nám. 1 a Kooperativou pojĺšťovnou a.s., Vienna lnsurance Group, lco ąll16617 se
sídlem Praha, PobřeŽní 665121, kteý je přĺlohou c' 7 zápisu a uktádá starostovi MČ
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě c. 08-006/201slMČ (č. smlouvy pojišťovny
86031 27762) podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. o8-354/O'ĺ/MČ na
dodávku sluŽeb spojených s vydáváním informačního zpravodaje Naše Bohunice, kteý
je přílohou č. 8 zápisu, a to na změnu ceny díla a ukládá starostovi ľĺČ dodatek
podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje dodatek č. 15 kdohodě kzabezpečení výkonů
a úhradě činnosti v samostatné působnosti dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
č. 9 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci stavby,,Polyfunkční
objekt Bohunice" Jihlavská/Dlouhá pro úcely stavebnĺho povolení z071202'ĺ, zak. číslo
1901603, zpracovanou společností dkarchitekti, spol. s r.o., Křenová 409152, 602 00
Brno, lco 05290236, pro investora stavby FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
tco 25317628,
souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Brna, které jsou ve správě MC
Brno-Bohunice p. č'. 1197l19, p'č. 1197l115, p. č,. 1231l110, p. c.210912,p. c.2109ĺ4,
p. ć,.2109/5, p. c.211112, p' c.210916, vše v k. ú. Bohunice,
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bere na vědomí vstup na pozemky Ve vlastnictvĺ města Brna p.č' 1197121,
p.č. 11971116, p. ć. 1231n, p.č. 12311111, p.ć,. 124715, p'ć,''l247l10, p. č,. 1247121,
p.č. 1247151, p. č. 1247158,p' ć,.'l247l59, p. č,. 1247160, p. č. 12471106, p. č,. 12471114,
p. č. 12471115, p. č,. 12471134, p'č,' 12471135, p. č. 1383/11, p.č. 205813, p. č,' 205814,
p' č''210913, p. ć,.211113,p. č,. 12471107,p'č. 12471109, p. ć. 124718, p.č. 12471111,
p. č. 12471113, vše v k. ú. Bohunice, jejichŽ správcem je společnost Brněnské
komunikace, a.s. a p. č. 1197160 v k. ú. Bohunice, jehoŽ správcem je Magistrát města
Brna, odbor správy majetku
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
a Kanceláři architekta města Brna, p. o.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC: . místostarosta MC
lng' Antonín Crha Milan Hrdlička


