
Zápis
z 65. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 22.03.2017

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno_Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protiĺzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod č. 1B) Doporučený program XV. zasedání Z|,AČ Brno-Bohunice dne
26.04.2017. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 6101016.

tt. Schválení zápisu Rady MC ze dne 08.03.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 64. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
08.03.2017.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne 22.03.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky PJo uzavření rámcové dohody
na akci ,,Nákup kancelářských a hygienických potřeb pro UMC Brno-Bohunice v letech
2017-2018" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací
podmínky a seznam firem jsou přílohou ć,.2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou
komisi ve sloŽení předsedkyně - paní llona Podborská, místopředseda - pan Josef
Juras, člen - lng. Tomáš Moštěk a náhradníky komise _ lng. Antonína Crhu, pana
Milana Hrdličku a Mgr. Leoše Smídka.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky pro uzavření rámcové dohody
na akci ,,opravy účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice"
a seznam Íirem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam
Íirem jsou přílohou č' 3 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení
předsedkyně - paní llona Podborská, místopředseda - pan Josef Juras, č]en -
lng. Tomáš Moštěk a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku
a Mgr. Leoše Smídka.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nájemní smlouvu č. o8-o52/17ll\Ao na pronájem
. č. 2908 - zastavěná haanádvoří_vk. ú. Bohunice při ulici Ukrajinská,

která je přílohou č. 4 zápisu
a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pachtovní smlouvu č. 08-051/17l\I|o na
mku č. 628 vk. ú. Bohunice při ulici Uzbecká, s

která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi
smlouvu podepsat
Hlasování - aiorcrc. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje pachtovn í smlouvu č. 08-055/17lMo na části
100412 v k. ú. Bohunice v lokalitě U dálnice, s
která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č. o8-o53/17llÝio na ukončení nájemní
smlouvy č. 08-22510418t;- na ron m části zastavěného zemku č. 132119
v k. ú. Bohunice s

která je přílohou ć.7 zápisu, záměr pronajmout část
pozemku p. č. 132119 vk. ú. Bohunice při ul. Pod nemocnicí, který je přílohou č. 8
zápĺsu, ukládá starostovi dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 1 ke smlouvě pachtovní - zemědělský
pacht č. 08-013fi4Bo se Zemědělským a obchodním druŽstvem sady Starý Lískovec,
se sídlem Brno _ Starý Lískovec, Martina Ševčíka 46, PSČ 625 oo, lČ ątsl6851,
jednající panem Bc. Vítem Blahou, předsedou představenstva a panem Karlem Blahou,
místopředsedou představenstva, který je přílohou č. 9 zápisu a ukládá starostovi MČ
dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce elektřiny č. 08-
263/09/80 (číslo dodavatele P101612009) se společností Technické sítě, a.s., Barvířská
5, Brno, !Č 2551 2285, na novou kalkulaci ceny za odběr elektrické energie pro osvětlení
Památníku !!l. odboje při ulicĺ Moldavská, který je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvidaci přebytečného
a neupotřebitelného majetku ľĺČ ole vyřazovacích protokolů č. 945117 aż.991l17,které
jsou přílohami č. '11 až 57 zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
zajistit provedení Íyzické likvidace v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka
ć,.412005 a vedoucí Fo zajistĺt odúčtování z finanční evidence. Přílohy č,. 11 aŽ ć,. 57
jsou uloženy na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice neschvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1o.o0o Kč
z rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2017 Vyšší odborné škole zdravotnické,
Kounicova 16, Brno, na akci ,,Nemocnice zvířátek" a uk!ádá lng. Florianové sdělit toto
stanovisko Žadateli o dotacĺ.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

11)Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje, v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění a zněním vyhlášky č. 5412005 Sb., o náleŽitostech konkursního ŕízení
a konkursních komĺsích, v platném znění, starostu MČ pana lng. Antonína Crhu členem
konkursní komise a místostarostu MČ pana Milana Hrdličku náhradníkem konkursní
komĺse-, jako zástupce MČ Brno-Bohunice v konkursním řízení na místo ředitele/ky MŠ
Brno, Svermova 11 a ukládá vedoucímu odboru sociálního zaslat toto stanovisko na
odbor školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování - 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

ff;
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'12) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvatuje stanovení nové lokality č. 22 na pozemcích
p.č;'203811, p. č. 203Bl5, p. č. 2038/18, p. č.2038119, vše vk. ú' Bohunice jako
restaurační zahrádky, požaduje v příloze naíízení statutárního města Brna č. 112002,
kterým se vydává ,,TrŽní řád", Ve znění pozdějších předpisů v hlavě B - TrŽní místa
doplnit v lokalitě c. 5 roční prodej - prosinec a v době konání bohunických trhů
a společenských akcí, v hlavě G - Restaurační zahrádky stanovit novou lokalitu č. 22
na ulici Jihlavská na pozemcích p. ć,.203Bl1, p. č.2038/5, p. č.2038l18,p. č.2038/19,
vše v k. ú. Bohunice, svýměrou 50 m2, sdenním prodejem od 10:00 - 22:00 hod.,
s ročním prodejem 01.04. - 31.10., spoznámkou bez specifikace a ukládá vedoucí
odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko Zivnostenskému úřadu města Brna.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí svybudováním přípojky NN na pozemcích
p. č. 1 197l95, na kterém MČ vykonává správu, p. č. 1197189, který je MČ svěřen, oba
v k. ú. Bohunice, za účelem osvětlení plánovaného autobusového přístřešku MHD na
konečné zastávce Ukrajinská, a to pro vydání Uzemního souhlasu, dále s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí ke zŕízenĺsluŽebnosti sluŽebných pozemků p.č. 1197lB9
a p. č. 1197l95, oba v k. ú. Bohunice, prostřednictvím odboru investičního MMB, dle
předloŽeného zákresl a za podmínek provedení obnovy všech dotčených travních
ploch, bere na vědomí vstup na pozemek p. č. 119317 v k. ú. Bohunice, který je ve
vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.S., za účelem vybudování nové přípojky
NN pro osvětlení plánovaného autobusového přístřešku MHD při ulici Ukrajinská
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

'l4) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s pokládkou telekomunikačního vedení (optického
kabelu) pro napojení základnové stanice mobilní sítě na budově 669/9a při ulici
Svermova vpozemcích p. ć,.2767, p. č. 2B1B, p. č' 2B25l1, p. č. 2827, p.č.2836,
p. č. 2858/8, p. č. 2866, p. ć,. 286711, p. ć,. 286712 a p. č. 326111, vše v k. ú. Bohunice,
na kterých MC vykonává správu, za podmínek

- zajištění obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce dotčených
zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech travních ploch, které budou
dotčeny stavebn ími pracemi,

- provedeníprotlaku pod komunikací Švermova před bytovým domem č. 7,
- zajištění koordinace se stavbou ,,Revitalizace oC Kavkaz, Brno, Svermova,

dále s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ke zřÍzení služebnosti sluŽebných
pozemků p. ć,. 2767, p. č. 2818, p. ć,. 282511, p. ć,. 2827, p. ć. 2826, p. č. 285818,
p. č' 2866, p. ć,.286711, p. č. 286712, p. č. 3261/1, vše v k. ú. Bohunice, ke kterým MČ
vykonává správu, prostřednictvím odboru investičního MMB, dle předloŽeného
polohopisu v katastrální mapě ć. C. 2, beľe na vědomí pokládku telekomunikačního
vedení (optického kabelu) pro napojení základnové stanice mobilní sítě na budově
669/9a při ul. Svermova v pozemcích p. č. 182011, p. č. 2804, p. č. 281 2, p. ć. 286713,
p. č. 3233' p. ć,. 3273, p. č' 328711, vše v k. ú. Bohunice, na kterých správu vykonává
spoĺečnost Brněnské komunikace a.s.' Renneská třída787,639 00 Brno, lČ 60733098
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice trvá na svém usnesení z 86. zasedání k bodu č. 9) programu
ze dne 12.03.2014, nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1085122 v k. ú. Bohunice
a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí se vstupem na pozemek p. č}. 2332 ve vlastnictví
statutárního města Brna, který je MČ Brno-Bohunice svěřen, dále na pozemky
p. č. 'l175, p. č. 1176 a p. č. 1177, ke kterým MČ vykonává správu, vše
v k. ú. Bohunice, za účelem realizace stavby ,,Generální oprava veřejného osvětlení
Brno, ul. Lány" dle předloŽené dokumentace TS Brno, a. s. Barvířská 5, 602 00 Brno,
lČ 2551 2285, z O2l2O17, ć. zakázky 0322, a lo za podmínek zajištění obnovy obrusné
vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce dotčených zpevněných ploch, včetně
provedení obnovy všech travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemĺ,
provedení protlaku PQd komunikací Lány a za splnění podmĺnek vydaných odborem
technických sluŽeb UMc Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou,,11010-066070 LTE Bo 2017 BMUKR
oK" - napojení vysílače LTE novým optickým kabelem v objektu Ukrajinská 678ĺ2 na
pozemku p' č. 1 197l13 v k. ú. Bohunice, dle dokumentace DUS, z 212017, projektant
lng. Jaromír Červenka, dále s vydáním územního souhlasu a s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí ke zŕízení sluŽebnosti k objektu č. p. 678, pozemku p. č. 1 197l13
a p. č. 1197lg9, které jsou MČ svěřeny, vše v k. ú. Bohunice, prostřednictvím odboru
investĺčního MMB, bere na vědomí napojení vysílače LTE novým optickým kabelem
v objektu Ukrajinská 67812 na pozemku p. č. 1197175, na kterém správu vykonává MC
a na pozemku p., č. 213711, který je Ve vlastnictví Čn s příslušností hospodařit
s majetkem státu UZSVM, vše v k. Ú. Bohunice, za podmínek zajištění obnovy obrusné
vrstvy v celé šířce dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech
travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi a koordinace prací dle potřeb
Hasĺčského sboru Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělĺt
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1B) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí doporučený program XV. zasedání ZMČ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 26.04.2017:
!. organizační body

a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XV. zased ání ZllAĆ Brno-Bohunice

ll. Body programu
1) Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - o3.2o17
2) Návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

ć,.2112011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materĺálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 212013, č. 1412013 a č. 912015

3) Návrh finančního ocenění dobrovolníků, kteří zajistili provoz veřejného kluziště
v průběhu ledna aúnora2017

4) Různé

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


