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z 0í. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í9.10.2022

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice tng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování -7lol0l7.

ll. Projednávané body dne í9.í0'2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č. o8-o88/22lTs (c. dodavateleVlo4l2o22)
na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení pro rok 202212023 v MČ Brno-Bohunice,
která je přílohou ć,. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu na dodávku elektřiny
podepsat.
Hlasování _7loĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 3 ke Smlouvě o údrŽbě vybavení sídliště
č. 08-104/1g/Ts, kteý je přílohou č. 3 zápisu, a to na změnu ve výčtu provozovaných
vodních prvků a uk!ádá starostovi MČ dodatek č' 3 ke Smlouvě o údrŽbě vybavení
sídliště c. 08-1 04/1 g/Ts podepsat.
Hlasování -7lol0l7 ' Návrh usnesení by! schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluj e smlouvu č. 08-081l22/Mo o č.8
zvláštního určení o velikosti 2+kk emcr

v bytovém domě Pod Nemocnicí 25, která je přílohou
č. 4 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování _7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č' 08-082l22lMo o n u ć,' 21
zvláštního určení o velikosti 1

v bytovém domě Arménská 4,
která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi M
Hlasování _7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

smlouvu o nájmu bytu podepsat.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-085l22/Mo o ukončení nájemní
smlouvy ć,. 08-047 ĺ12lBo na em části ozemku ć,'132119 v k. ú. Bohunice
ul. Pod Nemocnicí nem

která je přílohou c. 6 zápisu, zámér na
pronájem části pozemku p. ć,. 132119 v k. ú. Bohunice pod stavbou garáŽového domu
bez ć,'p.tć,'e. přĺ ul. Pod Nemocnicí, kteý je přílohou ć.7 zápisu, ukládá starostovi MČ
dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č. 08-086I22/Mo o ukončení nájemní
smlouvy č. 08-113ĺ13lBo na pronájem
v k. Ú. Bohunice při ul. UkĘinská, s panem
která je přílohou č. 8 zápisu, záměĺ na pronájem id. 1/46 části pozemku p. ć,' 213813
v k. ú. Bohunice jako příjezd ke stavbě řadové garáŽe na pozemku p. č. 2499 při
ul. Ukrajinská, kteý je přílohou č. 9 zápisu, ukládá starostovi nĺČ oonodu o ukončení
nájemnĺ smlouvy a zäměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ě. 08-041/12lBo,
ve znění dodatků č. 1-5, na části ć,1321l51 v k' ú. Bohunice
ulici Jihlavská nem

ktený je přĺlohou ě. 10 zápisu a ukládá starostovi M
dodatek č. 6 podepsat.
Hlasování -7luÜn. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zámér na pronájem id. 1146 části pozemku
p. ć,' 213813 v k. ú. Bohunice jako př'ljezd ke stavbě řadové garáŽe na pozemku
o'ć.2498 v k. ú. Bohunice při ul. Ukraiinská, ktený ie přílohou č. 11 zápisu, ukládá
starostovi MČ zámér podepsat a vedoucí octboril majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _7lolon. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/RMc v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,' 12 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančnĺho jeho provedení.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněním s 102 odst. 2 pĺsm. h) zákona
ć,. 12812000 sb., o obcích v platném znění, zřizuie Komisi pro občanské záleŽitosti
RMČ, Komisi pro rozvoj MČ a Redakční komisi informačního zpravodaje Naše
Bohunice, stanovuje počet ělenů Komise pro oběanské záležitosti RMČ na 9členů,
Komise pro rozvoj MC na 9 členů a Redakční komise informačního zpravodaje Naše
Bohunice na 5 členů, jmenuje súčinností od 01.11'2022 do funkce předsedy Komise
pro občanské záleŽitosti Mgr. Annu Nádvorníkovou, do funkce místopředsedy Komise
pro občanské záleŽitosti MVDr. Lenku Rozsypalovou, do funkce členů Komise pro
občanské záleŽitosti pana RNDr. Lubomíra Jandu, Ph.D., paní Jo|anu Packovou, pana
Petra Horáčka, pana Pavla Trnku, Mgr. Miroslavu Kubinovou, paní Janu Šmídkovou,
paní Jarmilu Cabanovou, do funkce předsedy Komise pro rozvoj MČ Mgr. Andreu
Múdrou, do funkce mĺstopředsedy Komise pro rozvoj MČ pana Petra Novotného, do
funkce členů Komise pro rozvoj MČ paní Bc. Lucii Mihalčinovou, pana Lubomíra
Němce, pana Petra Horáčka, RNDr. Karla Lejsku, paní Blanku Královou, pana
lng' Vlastimila Halfara, Františka Kroěila, do funkce předsedy Redakění komise
zpravodaje Naše Bohunice Mgr. et. Mgr. Lucii Starou, do funkce místopředsedy
Redakční komise zpravodaje Naše Bohunice Bc. Tomáše Aberla, do funkce členů
Redakčnĺ komise zpravodaje Naše Bohunice Mgr. Leoše Šmídka, pana Lubomíra
Němce, Mgr. VenduIu Brzobohatou, schvaluje novelu Statutu, organizačního a
jednacího řádu komisĺ Rady MČ Brno-Bohunice, která je přĺlohou č. 13 zápisu a uktádá
tajemníkovi úřadu sdělit tuto skutečnost všem jmenovaným clenům komisí.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

id. 1146 části č. 213813
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11) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásili členové Rady MČ
Mgr. Nádvorníková a MUDr. Pejčoch střet zájmů v dané věci.
Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje, s účinností od 01 '11.2022, v souladu se zněním
s 167 odst. 2 zákonać,.561t2oo4 sb., školský zákon v platném znění, za členy Šxolské
rady ZS Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace, lng. Petra Nádvorníka, paní Evu
Hrdtičkovou, pana Karla Janíčka a za členy Šłolsré rady ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10,
příspěvkové organizace, paní Petru Pejčochovou, paní Miroslavu Pospíšilovou,
lng. Antonína Brzobohatého a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto usnesení ředitelům
obou ZS.
Hlasování _7lU1n. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu s ustanovením $ 78 odst.1 zákona ć,.254t2o01
sb., o vodách V platném znění, zřizuje Povodňovou komisi MČ Brno-Bohunice,
stanovuje počet členů komise na 4, jmenuje súčinností od 01 '11.2022 do funkce
místopředsedy Povodňové komise MČ pana Milana Hrdličku, do funkce členů komise
lng. otakara Kamaráda a pana Radka Pilného, ukládá tajemnici komise provést
v případě nutnosti aktualizaci Povodňového plánu MČ Brno-Bohunice, sdělit jmenování
všem členům povodňové komise a rozeslat kontakty na členy povodňové komise
povodňovým orgánům vyššího stupně.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice, v souladu se zněním s 1o2 odst. 2 pĺsm. h) zákona
ć,. 12812000 sb., o obcích v platném znění, jmenuie súčinností od 01 .11.2022 do
funkce předsedy Komise pro výběr dodavatelů lng. Antonína Crhu, do funkce
místopředsedy Komise pro výběr dodavatelů pana Milana Hrdličku, do funkce čIena
Komise pro výběr dodavatelů lng. otakara Kamaráda, do funkce náhradníků Komise
pro výběr dodavatelů pana Josefa Jurase, Mgr. llonu Kašparovskou a paní Marii
Rosendorfovou.
Hlasování _7lol0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje podání Žádosti o dotaci Ministerstva vnitra
z dotační vÝ4vy na ,,odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcĺ"
z programu ,,Učelová neinvestičnĺ dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí", a to ve výši 46.246 Kč, která je přílohou ć,. 14 zápisu, ukládá starostovi MČ
Žádost o dotaci a všechny související dokumenty podepsat a lng. Florianové podat
Žádost o dotaci z rozpoćtu Ministerstva vnitra.
Hlasovánĺ _7ĺol0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, vsouladu se zněnĺm s 27 odst' 7 zákona
ć,.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
příspěvkové organizaci MŠ Brno, Amerlĺngova 4, přijmout věcný dar - laserové barevné
tiskárny Konica Minolta magicolor 1690 MF, s chybějící moŽností propojení k PC, ve
zbytkové hodnotě 3.500 Kč, do majetku přĺspěvkové organizace a ukládá
lng. Florianové sdělit toto usnesení ředitelce MŠ Brno, Amerlingova 4.
Hlasovánĺ _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 27 odst. 7 zákona
ć,.250l2o0o pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
příspěvkové zbecká 30 ut účelově urče dar ve

25.000 Kč od
do majetku příspěvkové organlzace a ukládá lng' Florianové

itelce příspěvkové organizace MS Brno, Uzbecká 30.sdělit toto usnesení řed
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen
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17) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ, v souladu se zněním $ 3 odst. 2 vyhlášky
ć,' 1412005 sb., o předškolním vzdě|ávání, v účinném znění, přerušení provozu
jednotlivých MŠ zřízenýchMČ Brno-Bohunice vtermínu od23.12'2022 do 02.01 .2023,
a to MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Brno, Pohádka, Běloruská 4, MŠ Brno, Švermova 1 1,

MŠ Brno, Uzbecká 30 a MŠ Brno, Vedlejší 10 a uktádá vedoucĺmu Sociálního odboru
sdělit toto stanovisko ředitelům jednotlivých MŠ.
HIasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí předloŽený investičnl záměr na ,,Vybudování
přístavby dvou tříd mateřské školy ,,MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká, přístavba"
v k. ú. Bohunice, nemá námitek s realizací předloŽeného investičnĺho záměru
,,Vybudování přístavby dvou třĺd mateřské školy ''MŠ v MČ Brno-Bohunice, Uzbecká,
přístavba" a ukIádá vedoucí Finančního odboru zaslat toto stanovisko na odbor
investičnĺ MMB.
Hlasování _7luon. Návrh usnesenĺ byl schválen.

19) Rada MČ Brno_Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu ,,Brno, Na
Pískové cestě 1, úprava NN" zpracované společností T'o.o' spol. s r'o., Košinova
1o3b, 612 oo Brno, Ico 46961526, v ěervenca 2022 pro investora společnost EG.D,
a.s., Lidická 1873ĺ36, 602 00 Brno, !Čo 28085400, bere na vědomí vstup na pozemky
p. ć,. 59211 a p' č}. 1247110, oba v k. ú Bohunice, které jsou ve správě spoleěnosti
Brněnské komunikace, a. s. , souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 204211,
p. č:.2o44I1 a p. ć. 2047, vše v k. ú. Bohunice ve správě Městské části Brno-Bohunĺce
za dodrŽení podmínek vyjádření odboru technických sluŽeb ÚnĺČ Brno Bohunice
č. j. BBoHl04601l22ffS ze dne 07.09.2022 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroIy sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7loĺÜn. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada MÖ Brno_Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro územní řízení ke
stavbě ,,optická trasa SMART Comp, a. s. Netbox, Brno, ul. UkĘinská-Lány",
zpracovanou lng. Miroslavou Vranou, Krajní 95t45, 635 oo Brno, lČo 64297381,
vedoucí projektu, v červnu 2022, pro investora společnost SMART Comp, a' s.,
Kubíěkova 1115t8,635 00 Brno, !Čo25517767, bere na vědomĺ vstup na pozemky
p. č. 876/1, p. č' 876134 a p. č. 876133, vše v k. ú Bohunice, které jsou ve správě
společnosti Brněnské komunikace, a. s', souhIasí se vstupem na pozemek p. ć,. 1176
v k. ú Bohunice ve správě Městské části Brno-Bohunice za podmínky zachováni
průjezdu po účelové komunlkaci (pokládka musí být provedena protlakem nebo
překopem po polovinách) a za dodrŽení podmĺnek vyjádření odboru technických sluŽeb
ÚuČ Brno Bohunice č' j. BBoHto4650l22ITS ze dne 07.09.2022 a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce paní lng. Miroslavě
Vrané.
Hlasování _ 5l11117 ' Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro územní Íízení
a stavební povolenĺ na akci ,,Uzbecká 7 - Přestavba" zpracované panem lng. Radkem
Matým, Březĺna 252, 679 05, lco 87224321, v květnu 2022, pro investora společnost
|LASTAN s.r.o., Malátova 2344t12,612 oo Brno, lco 01999371 , za dodrŽení těchto
podmínek:

v důsledku stavebněłechnické rekonstrukce nebude změněna velikost stávajícĺ
zastavěné plochy budovy Uzbecká č. 708n na pozemku p. č. 185411
v k. ú. Bohunice,
výše budovy po provedené stavebně technické-rekonstrukci nepřesáhne výšku
8,5 m,



-5-

pro potřeby parkování motorových vozidel nebude investor ani jiní uŽivatelé prostor
budovy vyuŽívat veřejných parkovacích míst. Pro tyto potřeby parkování budou
parkovací místa vytvořena v budově,
investor vlastním nákladem zabezpečí vybudovánĺ nové plochy pro kontejnery
tříděného odpadu, ve stejném rozsahu a velikosti jako je stávající plocha pro
kontejnery, která je nyní umístěna na pozemku p. č,. 185412 v k. ú. Bohunice, a to
nejpozději do skončení kolaudace budovy. Přesné umístění plochy pro kontejnery
určí MC Brno-Bohunice,

souhlasí z titulu správce sousedních pozemků se vstupem na pozemky p. c. 185412
a p. č. 2084, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě
městské části Brno-Bohunice, v souvislosti se stavbou ,,Uzbecká 7 - Přestavba'', za
podmínky obnovy veškeých ploch dotčených stavbou a dodrŽení podmĺnek
stanovených odborem technických sluŽeb Únĺc Brno-Bohunice a uktádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen'

22) Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí s prodejem pozemku p. č. 1854t2 v k. ú. Bohunice
při ul Uzbecká společnosti ILASTAN s.r.o., se sídlem Malátova 2344112,612 00 Brno,
lco 01999371, zastoupená panem Michalem Zelinkou, jednatelem a uk!ádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

23) Různé - z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělení kompetencí ve vedení Úrrĺc
Brno-Bohunice u volených zástupců takto:

Starosta MC - finance, rozpočet, finanční a interní kontrola, hospodaření Po, školství,
rodinná politika, vnitřní věci (pojištění majetku, informatika, právní věci,
pohledávky, czech point, úřední deska), doprava a dopravní značení,
účelové komunikace, parkování a vyhrazené parkování, povolení
k vjezdu, investice, opravy, výběrová ŕízení, kauce, krizové ŕizení
a poŽární ochrana.

1. místostarosta MČ - správa majetku, ďspozice se svěřeným majetkem, místnĺ
poplatky, rozvoj MC, územní plánování, kultura, sport, bytové
hospodářství, péče o zeleň, ochrana přírody, čistota ovzduší,
kamerové systémy.

2. místostarosta MČ - úklid a čistota, odpady a odpadové hospodářství, správa
mobiliáře, blokové čištění a údržba komunikací, zdravotnictví,
sociální sluŽby.

Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička




