
zápis
z 08. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í5.02.2023

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing' Antonín Crha

Forma zá p is u h lasován í - p ro/p roti l zdrŽel se/přítom n o.

l. Program jednánÍ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć. 17) Návrh rozpočtového opatření č. 2/RMČ. scnvalený program jednánĺ je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

tt. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 0í .o2-2o23:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátita zápis ze 07. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 01 .02.2023.
Hlasování _7luÜn

Il. Projednávané body dne í5.02.2023:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na akci ,,Úprava veřejného
prostranství na ulici Spodní v MČ Brno-Bohunice - stavební objekt náVes" a seznam
firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou
přílohou ć.2 zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan
Josef Juras, místopředseda pan Milan Hrdlička, člen pan Mgr. Jan Liščinský
a náhradníky komise Ve sloŽení pan lng. Antonín Crha, pan Lubomír Němec, paní
lng' Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha ć,. 2 zápisu je uloŽena na odboru technických
sluŽeb.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace č. 08-101l22/TS na akci ,,Rekonstrukce technické místnosti pod bazénem
v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" s panem lng. Alešem Drlým,
Lošťákova 879, 506 01 Jičín, Ico 66585708, s termĺnem plnění do 31 'o3.2023, kteý je
přílohou č. 3 zápisu a uk!ádá starostovi MC dodatek č. 1 ke sm|ouvě o zhotovení
p rojektové dokumentace podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 16 k dohodě k zabezpećení výkonů
a úhradě činnosti v samostatné působnosti dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou
č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ
- V lokalitě HUB l poŽadovat na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna

zachování rezervy pro sport, tj. dle platného územního plánu funkční vyuŽití
zvláštních ploch pro rekreaci (R), dále zajištění dostatečných parkovacích stánĺ
pro nové stavby V této lokalitě a zajištění územní rezeNy pro občanskou
vybavenost - zejména pro výstavbu mateřské školy,
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_ V lokalitě HUB ll pak nesouhlasit se zástavbou bez předchozího nahrazení
stávajícího parkoviště veřejně přístupnými a bezplatnými parkovacími stáními
v plném rozsahu' Toto parkoviště bylo zíizeno a zkolaudováno pro potřeby
Univerzitního kampusu Bohunice

a uloŽit vedoucĺ Stavebního odboru zaslat toto stanovisko na odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhIasit s předloŽenou
navrhovanou úpravou Statutu města Brna v článku 11 odst. 2 písm. m) a v článku 30
odst. 1 písm. j), doporučit Zastupitelstvu města Brna včlenit navrhovanou novou úpravu
textu ělánku 11 odst.2 písm. m) do článku't2 odst.3 pIatného Statutu města Brna
a ponechat práva města podle zákona o pozemních komunikacích při odstraňování
silničnĺch vozidel neoprávněně odstavených na veĘně přístupných účelových
komunikacĺ, Ve vlastnictví třetích osob, které se nachází na Území města Brna,
v kompetenci statutárního města Brna a nepřenášet tuto kompetenci na městské části,
souhlasit s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
ć,.2012001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, kromě
výše uvedeného a uložit tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko na organizaćni odbor
MMB.
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje předloŽený návrh seznamu ploch nejvýznamnější
zeleně na územĺ MČ Brno-Bohunice dle přiloŽeného grafického návrhu, kteý je přĺlohou
č. 5 zápisu, tj. lokality - zeleň při ul. Jihlavská (lesík), zeleň Ukrajinská (lesík), zeleň za
bytovými domy Souhrady, park při ulici osová a zeleň podél ulice Dlouhá a ukládá
vedoucĺ odboru technických sluŽeb zaslat tyto schválené plochy odboru Životnĺho
prostředí MMB.
Hlasování _7lolol7' Návrh usneseni byl schválen.

7\ Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových
organizaci za rok2022 takto:

ZŠ 2$+MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
Arménská Vedleiší nđŕlvá Bělorllská Švermova Llzhecká

HV 0,00 796.799,64 43.598,33 279.831,56 407.553,24 95.654,69
RF 0,00 796.799,64 43.598,33 279.831,56 407.553,24 95.654,69
Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a ukládá jednotlivým ředitelům Po zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2022'
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí přehledy veřejných zakázek realizované
V roce 2022 přĺspěvkovými organizacemi ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno,
Arménská21, MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠPohádka, Brno,
Běloruská 4 a MŠ Brno, Švermova 1'ĺ'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí provedená rozpočtová opatření jednotlivých
příspěvkových organizaci zŕizených MČ Brno-Bohunice za rok 2022, a to ZŠ + MŠ
Brno, Vedlejší 1o, ZŠ Brno, Arménská 21, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4 a MŠ, Brno, Švermova 11.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.
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10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje lnventarizaćni zprávu za rok 2022 o provedení
inventarizace majetku a závazků MC dle věcné a účetní evidence k 31.1 2.2022, která je
přílohou č. 6 zápisu, včetně lnventurních soupisů z provedených fyzických inventur
hmotného a nehmotného majetku v celkovém počtu 25, lnventurních soupisů
z provedených dokladových inventur majetku a závazkťl hlavní činnosti ć,' 1 aŽ č. 36
a lnventurnĺch soupisů z provedených dokladových inventur majetku a závazkťl vedlejší
hospodářské činnosti č. 1 aŽ ć,10, ukládá starostovi MC schválené inventurní soupisy
podepsat a Škodnĺ a likvidačnĺ kom|si stanovit způsob likvidace přebytečného
a neupotřebitelného majetku v souladu se ,,Směrnlcí tajemnĺka ÚMC Brno-Bohunice
č,'112019" vtermínu do 31.03.2022. Příloha č.6 zápisu včetně inventurních soupisů je
uloŽena na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7|0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro územní řízení ke
stavbě ,,oP DT Brno-Mikuláškovo nám." zpracované společností Fiber Services, ä. S.,
KřiŽíkova 237t36a, 186 oo Praha, lco:zą'lĺo895, v 11I2o22, pro investora společnost
Quantcom, ä' S., KřiŽíkova 237t36a, 186 oo Praha, lČo:zaĺ75492, bere na vědomí
vstup na pozemky p. č. 3215 a p. č. 3212, oba v k. ú Bohunice, které jsou ve správě
společnosti Brněnské komunikace, a. s., souhlasí se vstupem na pozemky
p. č.2616110 a p. č. 2616111, oba vk. ú Bohunice ve správě Městské části Brno-
Bohunice za podmínky obnovy všech dotčených ploch a za dodrŽení podmínek
vyjádření odboru technických sluŽeb ÚnĺČ Brno Bohunice č.j. BBoH/oo6o5t23tTS ze
dne 01.
Žadateli

02.2023 a ukládá vedoucí odboru sdělit toto stanovisko

Hlasování _ 6101117. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada Mc Brno-Bohunice nemá námitek ke směně pozemků p. ć,. 126ot1o4,
p. č. 12601105, částí pozemku p. ć,' 1260115, která je oddělena geometrickým plánem
č,.2103-1112022 a nově označena jako p. č'. 1260115, částí pozemku p. ć,' 1260112,
která je oddělena GP č. 2122-16412022 a nově označena jako p' ć,' 12601277, částĺ
pozemku p. č. 1260/106, která je oddělena GP ć,' 2122-16412022 a nově označena jako
p.č. 1260ĺ276, vše v k. ú Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brnaza pozemky
p. č. 96712, p' č. 96715, jehoŽ součástí je stavba č. p. 447 a p. č. 967ĺ15, vše
v k' ú. Trnitá ve vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a. s. a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko na Majetkový odbor MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č 08-026l23/Mo o ná u č,. 28
zv!áštního určení o velikosti 1+kk snájemkyní paní

v bytovém domě Arménská 4, která je přílohou
ć,.7 zápisu a ukládá starostovi M smlouvu o nájmu bytu podepsat
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s projektovou dokumentacĺ pro společné územní
rozhodnutí a stavební povolení stavby,,Novostavba bytového domu Elišky Přemyslovny
55, Brno-Bohunice, pozemek parc. ć' 1821, k. ú. Bohunice'' zpracované společností

tco 47900644 V 06-1112022, pro

oa

MASCO, S
stavebníka

r.o Slovákova 358/9 602 00 Brno
se vstupem na

pozemky p. c.282511, p'c' 282512, p. č,.282517, p'č,.286711, p. č. 2866, p. ć,' 282711,
vše v k. ú' Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě Městské části
Brno-Bohunice v souvislosti s touto stavbou.
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Souhlas s připojením na veřejně přĺstupnou účelovou komunikaci Švermova,
s umístěnĺm sítí do této komunikace a s kácenĺm dřevin a bliŽší realizačni podmínky ke
stavbě vydá Rada MČ prostřednictvím stanoviska odboru technických sluŽeb Úľĺc
Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování - 6101117 ' Návrh usnesení byl schválen'

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje smlouvu č. 08-028/23lMo (č. dodavatele
95529530't8) o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou
E.oN Energie, a. s., F.A. Gerstnera 215116,37o 01 Ceské Budějovice, lco 26078201,
která je přílohou č' 8 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm řízení a etku ne
zůstavitel

a uk!ádá vedoucímu Sociálního odboru
sdělit toto stanovisko notářce Mgr. Janě Hyrákové.
Hlasování _7luon. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření c. o2lRMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2023 d|e předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 9 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedenĺ.
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


