
Zápis
z 63. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 22.02.2017

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

Zasedánĺ řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonĺn Crha.

Forma zápisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć.24) Schválení Přĺhlášky pohledávek za společností HoLlsTAV s.r'o' do
likvidace. Schválený program jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu'
Hlasování -7l0l0l7.

ll. SchváIení zápisu Rady Mč ze dne 08.02.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 62. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
08.02.2017.
Hlasování _7lol0l7

lll. Projednávané body dne 22.02.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí Posouzení kvalifikace a seznam dokladů dle
s 122 odst. 3 zákona ć, 134ĺ2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, které je přílohou
ć,.2 zápisu, schvaluje oznámení o výběru nevhodnější nabídky společnosti PET group,
ä' S., opálkova 26, 635 00 Brno, lČ 26271648, které je přílohou ě. 3 zápisu, smlouvu
o prováděnĺ údrŽby č. 08-026ĺ17ĺTs s firmou PET grouP, ä. S., opálkova 26, 635 00
Brno, ll 26271648, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ podepsat
,,Posouzení kvalifikace a seznam dokladů dle s 122 odst. 3 zákona ć. 13412016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek", ,,oznámení o výběru nevhodnějšĺ nabídky"
a schválenou smlouvu o dílo.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje ?adávací podmínky na akci ,,oprava školní
kuchyně v objektu MŠ aěloruská 4 v MČ Brno_Bohunice" a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabĺdky' Zadávací podmĺnky a seznam Íirem jsou přĺlohou č' 5
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předsedkyně - paní
Kateřina Schielová, místopředseda - Mgr.Leoš Šmídek, člen - tng. Jan Novotný
a náhradníky komise - lng. Antonĺna Crhu, pana Milana Hrdličku a Ing' Tomáše
Moštěka. Příloha č' 5 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje, v souladu s ustanovenĺm výjimky z čl. lV' odst. 1

písm. c) ,,Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veĘných zakázek financovaných
MČ Brno-Bohunice", jednoho zájemce na akci ,,Zpracování pasportu zeleně na
plochách veřejné zeleně Ve správě MČ Brno-Bohunice a implementace dat
inventarizace dřevin do GISMB", vzhledem k tomu, Že pasport zeleně má být zpracován
a převeden do GlsMB na základě poŽadavku SMB jako podklad pro přidělování
finančních prostředků městským částem a uvedená společnost je na základě sdělení
oM| MMB schopna zpracovat pasport v poŽadovaných parametrech pro GlsMB,
nabídku uchazeče výše uvedené veřejné zakázky od firmy Atregia s'r'o., Šebrov 215,
679 22 Šebrov - Kateřina, lČ o2o17342, s cenou ve výši 225.2oo Kć, bez DPH, smlouvu
o dílo č. 08-033/17ľTs s vybraným uchazečem, která je přĺlohou č. 6 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s podáním projektového záměru ,,Rekonstrukce
podmínek pro vyučovánĺ přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" do Místního
akčního plánu města Brna, kteý je přílohou ě,.7 zápisu a ukládá vedoucí Finančnĺho
odboru sdělit toto stanovisko řediteli příspěvkové organizace.
Hlasování -7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen'

5) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila paní Mgr' Lucie Stará střet
zájmű v dané věci'
Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ se stavebními úpravami v objektu SVČ a KJM Lány
3 na'pozemku p. č,. 37 v k' ú. Bohunice dle projektové dokumentace na akci ,,Zŕizení
mĺstnosti kanceláře v chodbě ll. NP. objektu SVČ a KJM" od lng. Aleše Drlého,
Helfertova 44, 613 O0 Brno, lČ 665 85 7o8, která je přílohou č. 8 zápisu a uktádá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli. Příloha ě' 8
zápisu je uloŽena na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování -7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dohodu č' o8-o31/17 /Mo na ukončení náiemní
v K. u. E onunrce. s Ismlo č. 08_18'1l03/Bo na em ku č. 2908

, která je přílohou č. 9 zápisu,
záměr pronajmout pozemek p' č. 2908 v k. ú. Bohunĺce při ul. Ukrajinská, kteý je
přĺlohou č. 10 zápisu, ukládá starostovi MČ dohodu a záměr podepsat a vedoucí
odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č' o8-o35t17IMČ, na ukončení nájemní
smlouvy č'
ulici Šverm

08-006/06/80 na
ova, s

části mku ć,. 2773 v k' ú' Bohunice přĺ
která je přílohou č. 11

zápisu a ukládá starostovi M dohodu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č' o8-o37t17tMo (č. dodavatele
9551133005) o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou
E.oN Energie, a.s., F'A' Gerstnera 2151t6,37O 49 České Budějovice, tČ 26078201,
která je přílohou ć,. 12 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr propachtovat pozemek p. č. 1417t1
vk' ú. Bohunice při ul' Kamenice, kteý je přílohou č. 13 zápisu, ukládá starostovi MČ
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

't0) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p' č. 1 oo4l2
v k' Ú' Bohunice v lokalitě U dálnice, kteý je přílohou č,. 14 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnĺt.
Hlasování -7ĺol0l7. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr změnit Smlouvu pachtovní - zemědělský
pacht č. 08-013l14lBo, uzavřenou se Zemědělským a obchodním druŽstvem sady
Staý Lĺskovec, se sídlem Brno_Staý Lískovec, Martina Ševčíka 46, Pst 625 oo,
lČąlg 16851, kteý je přílohou č. 15 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování -7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí odsto ní od smlo č. o8-150/16/MČ na
nepotřebný majetek s schva
k ní smlouvu č. 08-032117

na prodej dodatečně získaného majetku na základé
pozůstalostního řízení Městského sudu v Brně č. j. 58 D 272812015-69, která je přĺlohou
č. 16 zápisu a uktádá starostovi MČ smtouvu podepsat'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno_Bohunice, s rjčinnostĺ od 01 .o3.2o17, v souladu se zněním s 102 odst' 2
písm. j) a o) zákona ć. 128ĺ2000 sb', o obcích v platném znění, stanovuje celkový
počet zaměstnanců ÚMČ Brno-Bohunice na 27 pracovnĺků, schvatuje zvýšení poětu
zaměstnanců Kanceláře tajemníka úřadu o 1 pracovníka, organizační řád ÚnĺČ Brno-
Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 17 zápisu a ukládá starostovĺ
MČ schválený organizaćní řád podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 27 odst' 7 zákona
ć,.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vplatném znění,
příspěvkové organizaci MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova
11, přijmout věcné dary do majetku příspěvkové organizace dle přiloŽeného seznamu,
kteý je přílohou č. 18 zápisu a ukládá lng' Florianové sdělit toto usnesenĺ zástupkyni
řed itelky příspěvkové organizace'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

15) Rada MČ Brno_Bohunice, v souladu se zněním s 1o2 odst' 2 písm. h) zákona
č,. 12812000 sb., o obcĺch V platném znění, odvolává k28'02.2017 paní Alenu
Dubravay na vlastní Žádost z funkce členky Komise pro občanské záleŽitosti RMČ,
jmenuje s účinností od 01 .03.2017 do funkce člena Komise pro občanské záleŽitosti
RMČ pana Mgr. Michala Kincla a uktádá tajemníkovi úřadu sdělit toto rozhodnutĺ
dotčeným členům předmětné komise.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitky k předloŽené novele obecně závaznévyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č' 13l2o15, o mĺstních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 6ĺ2016, která je přílohou č' 19 zápisu a uk!ádá vedoucí odboru
technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu a financování Magistrátu
města Brna.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasĺ se stavbou rodinného domu na pozemcích
p'ć''1478' tnictví

sousedĺ s pozemky p. č. 1473, p. ć,. 1474, p. č. 1475 a p. č:. 1476, vše v k. ú. Bohunice
zapsanými na listu vlastnictví č. 10001 pro statutární město Brno, svěřené MČ Brno-
Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadatelce.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí vstup na pozemky p. č. 2767, p. ć.276512,
p. č. 2836, p' č. 275912, p' č. 2804, vše v k. tj. Bohunice ve vlastnictví statutárního
města Brna, za účelem realizace investiční akce ,,Revitalizace oC Kavkaz, Brno,
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Švermova" dle předloŽené projektové dokumentace společnosti IMAG Architekt s.r.o.,
Lidická 49, 602 00 Brno, lČ 634 85 672 zříjna 2016 pro územní řízení a stavební
povolení, souhlasí se vstupem na pozemek p. ě,.2768 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví
statutárního města Brna, svěřený MČ Brno-Bohunice, za účelem realizace výše
uvedené investiční akce, dále se zřízením sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům
p. ě,.2768, kteý je MČ svěřen, p' ě' 2759t2, p. ć,. 2767, p. ć,' 2765t2, p. č. 2804
a p. č. 2836 z titulu správce pozemků, vše v k. Ú' Bohunice, prostřednictvím odboru
investičního MMB, dále s realizací akce společnosti Goodwill lndustry, a.s., Středová
9411, 602 0O Brno, lČ29202256, ,,Revitalizace oC Kavkaz, Brno, Švermova'' zřijna
2016, pro územnĺ ŕízeni a stavební povolení za dodrŽení podmínek stanovených
odborem technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice a následujících podmínek, kdy
stavebník _ bude koordinovat rekonstrukčnĺ práce s MČ, která zajišťuje rekonstrukci
přilehlého veĘného prostranství, provede v šířce 0,5 m od nového obvodového pláště
bourací práce celé konstrukční vrstvy kolem budovy v místě rekonstrukce veĘného
prostranstvĺ prováděné městskou částí, bude zajišťovat pravidelnou údrŽbu, čištění
a zlmní ÚdrŽbu nově zbudované rampy, schodiště a vstupních prostor do objektu,
fyzicky a administrativně zruší stávající přípojky vody a plynu, vybuduje nová
kontejnerová stání a parkovací místa na pozemku stavebníka, poŽádá vlastníka
pozemku o souhlas s kácením dřevin a zajistí výsadbu náhradních dřevin, zajistĺ
obnovu obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce dotčených zpevněných ploch,
včetně provedenĺ obnovy všech travních ploch, které budou dotčeny stavebními
pracemi a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí sosazením výdechu digestoře ve stavbě č. p. 806
při ulici Dlouhá, která je součástí pozemku p. č. 2116ĺ5 v k. ú. Bohunice, pronajatá
Smtouvou o nájmu prostoru slouŽícího k podnikání č. 08-003ĺ17lVo společnosti Deux
amies S'r'o', se sídlem Hostěradice 39, 25282 Kamenný Pŕívoz, lČ zgą 167O1, za
podmínek stanovených zhotovitelem stavby Dopravnĺ stavby Brno, s.r'o', Trnkova 150,
Brno, lČ 454 74 281 ze dne o8'o2.2o17 a dle projektové dokumentace od
lng. arch. Pavla Pijáčka, Elplova 36, 628 oo Brno, lČ 643 13891 ze srpna 2016
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se změnou typu přístřešku při autobusové zastávce
MHD na ulici Dlouhá na třípolový typ bez bočnic od společnosti City Tools s'r'o', se
sídlem Preslova 94,602 00 Brno, lČ 60752165, zastoupenou JUDr. Kateřinou Johnson,
jednatelkou, jeho umístění do chodnĺku a s vybudováním nové přípojky NN, vše na
pozemku p. Ö,. 2104 v k. ú' Bohunice, za podmínek zajištění obnovy obrusné vrstvy
v celé šířce dotčené zpevněné plochy, včetně provedenĺ obnovy všech dotčených
travních ploch, nemá námitek k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení
sluŽebnosti sluŽebného pozemku p. Ö,.2104 v k' tj' Bohunice prostřednictvím odboru
investičního MMB a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli a odboru investičnímu MMB'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasĺ s vynětĺm orné půdy ze zemědělského půdního
fondu pozemku p. č,.952ĺ2 o výměře 19 m2 vk. Ú. Bohunice při ulici Podsedky, ve
vlastnictví statutárního města Brna, svěřeného MČ Brno-Bohunice, dle zákona
č,.33411992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněnĺ pozdějších předpisů
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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22) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí se zastavením exekuce Ve smyslu ustanovení s 268
odst. 1 pĺsm. h) občanského soudního řádu a ukládá vedoucímu Sociálnĺho odboru
sdělit toto stanovisko Mgr. Jaroslavě Schafferové, soudnímu exekutorovi, Exekutorský
úřad Brno-venkov.
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

23) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásil starosta MČ lng. Antonín Crha
střet zájmů v dané věci'
Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek ke směně pozemků p. č. 1187ĺ4 o výměře
4.042 mz, kteý je ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p' č' 1193t48,
p'č' 1193172, p' č. 1193174, p. č. 1193175 a p. č' 117916 o celkové výměře 4.044 m2 ve
vlastnictví MPHC, z' s., se sĺdlem Náves 36, 664 08 BlaŽovice, tČ 266 04 795, vše
v k. tj' Bohunĺce při ulici Lány a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli a Majetkovému odboru MMB.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

24) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje návrh Přihlášky pohledávek statutárního města
Brna, Městské části Brno_Bohunice ve výši 497.415 Kč spřísl. a ve výši 314.653 Kč
s-přísl., č. j. BBOH10217l17lPr, do likvidace společnosti HoLlsTAV s.r.o. - v likvidaci,
lc262 15292, se sĺdlem Brno, Herčíkova 1a, adresované likvidátorovi společnosti
panu Martinovi MojŽíškovi, Ráječko 63, Ráječko, PsČ 679 02, datová schránka
8xb9wta, ktený je přĺlohou ć,.20 záplsu a ukládá starostovi MČ Přihlášku pohledávek do
likvidace č. j. BBOH10217lPr podepsat.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ
!ng' Antonín Crha

místostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


