
Zápis
z 64. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 08.03.20ĺ7

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

Zasedán1řĺdil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

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

l. Pľogľam jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č' 1 zápisu.
Hlasování -7l0l0l7.

tl. Schvátení zápisu Rady Mč ze dne 22.02.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z63. zasedánĺ Rady MČ, které se konalo dne
22.02.2017.
Hlasování _7l0l0l7

lll. Projednávané body dne 08.03.2017:

1) Rada MČ Brno_Bohunĺce schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,oplocení pro výběh pro psy na pozemku p' č,' 2329
v k. ú. Bohunice při ulici Ukrajjnská v MČ Brno-Bohunice" od !ng' Aleše Drlého,
Lošťákova 879, 506 01 Jičín, lc 66585708, s cenou ve výši 34.800 Kč bez DPH,
smlouvu o dílo č. 08-048l17lTs s vybraným uchazečem, která je přílohou ć,.2 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č' o8-163/16/T5 na
akci ,,Stavebnĺ úpravy a udrŽovací práce v učebnách pavilonu D v ZŠ a MŠ Vedlejší 10
v MČ Brno-Bohunice" s firmou ARVELA s'r.o., Hřbitovní 2gg, 664 42 Modřice,
lČ 01589491, kteý je přílohou č' 3 zápisu, a to na změnu ceny díla a ukládá starostovi
MČ oooatek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke smlouvě o dílo č. o8-14o/16ffS na
vypracovánĺ projektové dokumentace na akci ,,Úprava a rekonstrukce veřejného
prostranství u nákupnĺho centra ulice Švermova v MČ Brno-Bohunice" s firmou
DIMENSE V'o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, lČ zzzses79, kteý je přílohou č. 4 zápisu,
a to na prodlouŽení termínu plnění a na změnu ceny díla a ukládá starostovi MČ
dodatek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' o8-o42t17tMo na ukončení nájemní
smlouvy č. 08-007/06/80 na pronájem části
ulici Švermova, s panem Petrem Ursacherem,

č,.2773 v k' ú. Bohunice při

zápisu a ukládá starostovĺ MČdohodu podepsat
Hlasování _7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

mku
, která je přílohou č. 5
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu o nájmu ěásti pozemku pro umĺstění
reklamního pylonu č. 08-043/17lVo na pronájem části
1 m2 v k' ú' Bohunice při ulici Jihlavská, se společností
se sídlem Praha Bělohorská 242 Břevnov
zastoupená na základě lné moci a na základě substituční
plné moci
MČ smlou

, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi
vu podepsat.

Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' o8-o44t17tMo na ukončení nájemní
sm č. 08_117l12lBo na em části ku p. ć,. 247711 v k. Ú. Bohunice
s , která je přílohou ć,.7 zápisu, záměr
pronajmout část pozemku p. č,. 2477ĺ1 v k. ú' Bohunice při ulici Lány, kteý je přílohou
č' 8 zápisu, ukládá starostovi MČ dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje dohodu č' 08_046t'l7tlvlo na ukončení nájemní
smlouvy ć.08-220/04/BO na rona m části ozemku ć,' 132119 v k. ú. Bohunice
ulici Pod Nemocnicí s

která je přílohou č. 9 zápisu, záměr pronajmout část
pozemku p.č. 1321ĺ9 vk. tj. Bohunice při ulici Pod Nemocnicí, kteý je přílohou č. 10
zápisu, uktádá starostovi MČ dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly zámér zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' o8-o47t17tMo na ukončení nájemnĺ
smlouvy č' 08-138/05/BO na ron č,. 42818 v k. ú. Bohunice ři ulici
NeuŽilova

která je přílohou č. 11 zápisu, záměr pronajmout
pozemek p. č,. 42818 v k. ú. Bohunice při ulici NeuŽilova, kteý je přílohou č,.12 zápisu,
ukládá starostovi MČ donodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr pronajmout pozemek p. č. 428t11
vk' ú. Bohunice při ulici NeuŽilova, kteý je přílohou č. 13 zápisu, ukládá starostovi MČ
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr změnit Smlouvu pachtovní - zemědělský
pacht č. 08-070/16/80 uzavřenou se Zemědělským a obchodním druŽstvem sady Staý
Lískovec, se sídlem Brno - Staý Lískovec, Martina Ševčíka 46, PsČ 625 oo,
ll 47916 851, kteý je přĺlohou ć,. 14 zápisu, záměr propachtovat pozemky p. č. 11g3t5,
p. č' 1193132, p. č. 124613, p' č. 124615, p. č. 118011 a p. č. 1193ĺ52, vše
v k. ú. Bohunice v ovocném sadu při ulici Ukrajinská, za 0,20 Kćĺmzlrok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kteý je přílohou č. 15 zápisu, ukládá starostovi
MC záměry podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměry zveřejnit.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. z/RMČ v rozpočtu MČ Brno_
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 16 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

pozemku p. č' 1260115 o výměře
Kaufland Česká republika V.o.s.,
169 00 Praha, lČ 25110161,
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č,.2ke smĺouvě o dĺlo č. 08-354/01/MČ na
dodávku sluŽeb spojených s vydáváním informačního zpravodaje Naše Bohunice, kteý
je přílohou č. 17 zápisu, a to na změnu předmětu smlouvy, ceny díla a technických
specifikacĺ v příloze č. 1 smlouvy a uk!ádá starostovi MČ dodatek podepsat'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

13) Rada MČ Brno_Bohunice ruší své usnesenĺ kbodu ć,. 11) programu z58. zasedání
Rady MC konané dne 14.12.2016, souhlasí s předloŽenou dokumentací pro stavební
povolení pro stavbu ,,D1 rekonstrukce vozovky km 181.827-193.800" v úseku
k. ú. Bohunice, podanou investorem Ředitelství sĺlnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
Nusle 140 00 Praha, lt 659 93 39o, bere na vědomí křĺžení inŽenýrských sĺtí a jejich
ochranná pásma v úseku k. ú. Bohunice a ukládá vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovĺsko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasĺ se zřizenim sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům
p'č' 1o97t2, kteý je MČ svěřen, p. č. 898/2, p' č. 1085/39, p. č. 1101, p. č' 1175,
p. č' 1176 a p. č. 1 177 z titulu spráVce pozemků, vše v k' ú. Bohunice, prostřednictvím
odboru investičního MMB, za předpokladu dodrŽení pŮvodního usnesení k bodu č.24)
programu z47. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 13.o7.2016 a uktádá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí, pro účely stavebnĺho ŕizeni, s uzavřením dohody
o umoŽnění stavby z titulu přesahu střĺšek při vstupech do objektu obchodního centra
Kavkaz při ulici Svermova v MC Brno-Bohunice nad pozemky ve vlastnictvĺ statutárního
města Brna _ p. ě,. 276512, p' ć,. 2768 a pozemkem p. č,. 2762, kteý je svěřen MČ, vše
vk' Ú' Bohunice, se stavebnĺkem Goodwĺll lndustry, a'S', se sídlem Středová 9411,602
00 Brno, lČ 29202256, prostřednictvím Majetkového odboru MMB a uktádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnostifyzické asistence při blokovém
číštění v MČ Brno-Bohunice Městské policii, revír Západ, a to ve dnech dle
harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2017 v termínech 03.04'-
03.05', 05'06.-28.06., 01 .09.-27'09., 17'10'-31.10., vŽdy od 08:00 hod. do 17:00 hod.
a při probĺhajĺcí akci ,,Uklid'me Česko" na území MČ Brno-Bohunice dne 08.04.2017
v okolí NPP ,,Červený kopec" a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto
stanovisko vedoucímu Městské policie, revír Západ.
Hlasovánĺ _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesenĺ byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s úpravou sjezdu na Účelovou komunikaci na
pozemku p. č' 214133 při ulici Nové Nivky, Ve správě MČ Brno-Bohunice za
násled ujícĺch pod mínek:
1. Vjezd bude rozšířen na maximální délku 6 m od západní hrany řešeného pozemku

(viz situační zákres) tak, aby nedocházelo k najíŽdění vozĺdel do navazující části
chodníku odděleného reliéfní dlaŽbou pro nevidomé'

2' Po dokončení Úprav odborně způsobilou osobou, bude dotčená účelová
komunikace předána zástupci odboru technických sluŽeb a v případě poškozenĺ
účelové komunikace, bude tato plocha uvedena do původního stavu dle pokynů
odboru technických sluŽeb'
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3' Pro rozšĺření nájezdu budou pouŽity obruby stejného typu jako v části původně
vybudovaného sjezdu.

4' S pracemi na rozšíření vjezdu bude započato nejdříve po převodu pozemku
p. ě,.214133 v k' ú' Bohunice na Žadatele v katastru nemovitostí.

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko panu Ladislavu
Konečnému.
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

18) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2773
v k. Ú. Bohunice při tľamvajové zastávce MHD Svermova, který je přĺlohou č. 18 zápisu,
ukládá starostovi MC záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunice neschvatuje Žádost pana ondřeje Kupky, býem Dunajská
19' Brno, ll 72403772, o finanční podporu na konání ,,Farmářských trhů" vMČ Brno_
Bohunice V roce 2017, ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělĺt toto
rozhodnutí Žadateli a Vypracovat podmínky poptávkového řízenl na provozovatele
,,Farmářských trhů"'
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

20) Různé Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje, v souladu se zněním zákona ć,. 561t2oo4
sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění a zněním vyhlášky č. 5412005 sb.,
o náleŽĺtostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,
místostarostu MČ pana Milana Hrdličku členem konkursní komĺse a pana
starostu MČ !ng' Antonína Crhu náhradníkem konkursnĺ komise, jako
zástupce MČ Brno_Bohunice v konkursním řízení na místo ředitele/ky MŠ
Pohádka, Brno, Běloruská 4 a ukládá vedoucĺ odboru sociálního zaslat toto
stanovisko na odbor školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: Ing' otakar Kamarád

starosta MČ: '.'
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


