
Zápis
z 60. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 1í.0í.20í7

Přítomni: Pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, paní Podborská, Mgr'Múdra,
Mgr. Nádvorníková, lng. Kamarád

Omluven: lng. Crha

Zasedání řÍdil místostarosta MČ Brno-Bohunice pan Milan Hrdlička

Form a zá pis u h l asová n í - pro/p rotil zdržel se/přítom no'

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č)' 17) Stanovisko k pouŽití znaku MČ Brno_Bohunice na webových stránkách projektu rodinné
polĺtiky Jihomoravského kraje a projektu auditu Íamilyfriendly community. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasovánĺ _ 6ĺ0ĺ016.

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila Mgr' et Mgr' Lucii Starou podepsáním zápisu z 60. zasedánĺ
Rady MČ'
Hlasování - 610ĺ0ĺ6.

ll. Schválenĺ zápisu Rady MG ze dne 21.12.2016:

Rada Mt Brno-Bohunice schválila zápis z 59. zasedánĺ Rady MČ, které se konalo dne
21.12.2016.
Hlasování - 6101016

!lI. Projednávané body dne í 1.01.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájem
mku č:. 1321111 o 1 ĺ m'v

smlouvu podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje smlouvu č. 08-003117lMo o nájmu prostoru slouŽícího
podnikání s firmou Deux amies s'r'o., se sídlem Hostěradice 39, 252 82 Kamenný Přívoz,
ll29416701, zastoupenou paní Šárkou Čadovou Burianovou, jednatelkou společnosti, která je
přílohou č' 3 zápisu a uk!ádá starostovĺ Mt smlouvu podepsat. Příloha č' 3 zápisu je uloŽena
na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje dodatek č' 3 k nájemní smlouvě č' 08-041/1ztBo, ve znění
d
s
odatkůć,'1ać,.2 m části ć'1321151v k. ú. Bohunice ulici Jihlavská

kteý je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr obce pronajmout část pozemku p. ć,.1260t15
v k. Ú. Bohunice při ulici Jihlavská o výměře 1 m2 spoleěnosti Kaufland Česká republika, V. o. s',
Pod višňovkou 1662ĺ25, 14oo0 Praha, tČ 25110'ĺ61, který je přílohou č' 5 zápisu, uktádá
starostovi MČ schválený záměr podepsat a vedoucí odboru bytového a majetkového záměr
zveřejnit'
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

ní smlouvu č. 08-002/17ĺMo na pronájem části
k. ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicĺ, s I
která je přílohou ö,' 2 zápisu a ukládá starostovi
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5) Rada MČ Brno_Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s předloŽeným návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č' 20ĺ2001, kterou se vydává Statut města Brna, Ve znění
pozdějších vyhlášek, který je přílohou č. 6 zápisu'
Hlasovánĺ _ 6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje ke stanovenĺ způsobu likvidace přebytečného
aneupotřebitelného majetku MČza rok2016 Škodnĺ a likvidační komisi ve sloŽení - předseda
Mgr. Veronika Harničárová, členové Kateřina Schielová, Mgr. Leoš Šmídek, Kateřina Fialová
a lng. lva Krpcová.
Hlasování _ 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost o finanční prostředky zrozpoćtu statutárnĺho města
Brna na rok2017 na nábytkové vybavenízákladnĺch a mateřských škol a na vybavení školních
kuchyní a jídeten dle přečlloŽenéńo návrhu, kteý je přĺlohou č.7 zápisu' uk!ádá starostovi MČ
Žádost podepsat a vedoucí Finanöního odboru připravit k Žádosti veškeré poŽadované přílohy
a odeslat 1. náměstkovi primátora statutárnĺho města Brna panu Mgr. Petru Hladíkovi.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice nedopoľučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem budovy Pod
Nemocnicí 603125 na pozemku p. č. 2640ĺ1 v k. ú. Bohunice, jehoŽ je součástí, soukromé
vysoké škole Aľ(ADEMIE sTlNG, o.p.s,. se sĺdlem Stromovka 1,637 00 Brno, zastoupené
rektorem školy doc. lng. Zdeňkem Sadovským, CSc'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomĺ předloŽenou projektovou dokumentaci ,,Nájezdová
plošina do bytového domu Arménská 9, Brno" na pozemku p. č. 1902 v k. Ú. Bohunice,
zpracovanou společností TFDesign s,r'o., Lísek 23, 592 45 Żd'ár nad Sázavou, ll 26249588,
v červenci 2016 pro územnĺ souhlas a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada Mt Brno-Bohunice tľvá na svém usnesení k bodu č' 13) programl z87. zasedání
konaného dne 26.03.2014 a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemky p' ć.280311, p. č' 2801,
p. ć.2797, p. č:. 279912, p. ć. 2796, p. č;' 2791, p' č. 2783, p. č;. 2784, p. č' 2785, p. ć.2802,
p. Ö,. 2465, p. ć,. 2779 a p. č. 2800ĺ2, vše v k. ú' Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna,
za úěelem realizace investiöní akce dle předloŽené projektové dokumentace společnosti
ProTelPro, spol' s r.o., Nad Elektrárnou 1526ĺ45, Praha 10, z prosince 2016, číslo zakázky 4-
365_H/2016, souhlasí se vstupem na pozemek p.ć,.2773 vk. ú. Bohunice ve vlastnictví
statutárního města Brna, svěřený MČ Brno_Bohunice, za Účelem realizace investiční akce dle
předloŽené projektové dokumentace společnosti ProTelPro, spol. s r.o., Nad Elektrárnou
1526145, Praha 10, z prosince 2016, ćÍslo zakázky 4-365_H12016, dále s uzavřením smlouvy
o věcném břemeni - sluŽebnosti na pozemek p. č:. 2773 v k. ú. Bohunice prostřednictvĺm
odboru investičního MMB, s realizací akce společnosti SMART Comp., a's., Kubíčkova 8,

635 oo Brno,'optická sít'netbox Brno - etapa Hraničky-ŠVermova" z prosince 2016, pro-územní
ŕizení, a to za dodrŽenĺ podmínek stanovených odborem technických sluŽeb UMC Brno-
Bohunice a zajištění prodlouŽení vydláŽděnĺ povrchu chodníku na pozemku p. ě. 2465
v k. ú. Bohunice z ulice Švermova zámkovou dlaŽbou ve stejném provedení až za místo
realizovaného výkopu a zajištěnĺ obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce
dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech dotčených travnĺch ploch
a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada Mt Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízení a antm
zůstavitele

é hodnoty
a ukládá

vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři Mgr. Pavlu Bernardovĺ
Hlasovánĺ - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm řízenĺ a s dodatečně ného
majetku zŮstavitele
a uktádá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notářce JUDr. Vladimíře
Kostřicové'
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno_Bohunĺce schvaluje smlouvu č' 08-001/17lMo o nájmu bytu zvláštního určení
č' 1 o velikosti 1 + KK v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, s nájemkyn

která je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi
podepsat.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje Přílohu č.6 - Všeobecné podmínky dodávky tepelné
energie, ke kupní smlouvě ě. 08-004/17ĺMo (č' dodavatele S - 80514) se spoleěností Teplárny
Brno, a.s., okruŽní 25, 638 00 Brno, lc 46347534, která je přílohou č' 9 zápisu a ukládá
starostovi ľĺČ prĺlonu č. 6 podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje Finanění plány přÍspěvkových organizací Zš + MŠ Brno,
Vedlejší 10, zŠ Brno, Arménská21, MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4,
MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno,
Švermova 11 na rok 2016 dle předloŽených návrhů, které jsou přílohami č' 10, 11,12, 13, 14
a 15 zápisu a ukIádá jednotlivým ředĺtelům Po jejich dodrŽovánĺ'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

17) Rada MČ Brno_Bohunĺce souhlasĺ, v souladu se zněním $ 34a odst. 3 zákona č. 12812000 sb.,
o obcích v platném znění, s pouŽitím znaku Mt Brno-Bohunice na webových stránkách projektu
audit Íamilyfriendlycommunity www.auditfamilyfriendlycommunitv a webových stránkách
projektu rodinné politiky Jihomoravského kraje www'rodinnapolitika.cz a ukIádá lng' Florianové
sdělit toto stanovisko koordinátorovi rodinné politiky odboru sociálnĺho Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

íI
MC smlouvu

místostarosta MČ
Milan Hrdlička

Čbnka Rady MČ: ....'
Mgr. Lucie Stará


