
Zápis
z 66. zasedánĺ Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 05.04.2017

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

Zasedánířídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Form a zápisu h lasován í - pľo/pľotilzdĺžel se/přĺtom n o.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila beze změn předloŽený program jednání, ktený je přílohou
č' 1 zápisu'
Hlasovánĺ -7l0l0l7 '

l!. Schválenĺ zápisu Rady Mc ze dne 22.03.2017:

Rada Mt Brno_Bohunice schválita zápis z 65. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
22.03.2017.
Hlasování - 7l0lol7 .

lll. Pľojednávané body dne 05.04.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pořadí nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci
,,oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice" takto:
1' ARVELA s.r'o., Hřbitovní 299,664 42 Modřice, lČ 01589491, náklady ve výši 972.919,58

Kč bez DPH,
2. l. Vyškovská stavební společnost, s.r'o., U Vlečky 1054,664 42 Modřice, lČ25588176,

náklady ve výši 1.033.107,87 Kč bez DPH,
3' PRoFIPLAST, spol' s r.o', Vranovská 38, 614 00 Brno, lČ 44964544, náklady ve výši

1.148.867,o1 Kč bez DPH,
smlouvu o dílo č' 08-060/17ITs s firmou ARVELA s.r.o', Hřbitovní 299, 664 42 Modřice,
lČ 01589491, která je přílohou č.2zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č.
mku č;. 1321ĺ9 o ěře 15 8 m2 v k. ú. Bohunice

která je přílohou č.
smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ -7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08-o57t17tMo na pronájem části
pozemku p.č;'247711 ovýměře 10 m2vk. ú. Bohunice při ulici Lány, sespoleöností FINN-LEY-
VAKUUM, s.r.o., se sídlem Šimáčkova 713t2,628 o0 Brno, lČ 463 45159, která je přĺlohou č. 4
zápisu a uk!ádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08_058/17lMo na pronájem
zastavěného ku č;. 428111 o 20 m2
s
starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

v k. tj' Bohunice při ulici NeuŽilova,
která je přílohou č' 5 zápisu a ukIádá

08-056l17lMo na pronájem části
pfu urcr Poo i\emocnrcr, s I
3 zápisu a ukládá starostovi MC

08_059/17lMo na pronáiem
ntce pn uŐcr Neuzuova, s !

Rada MČ
zastavěného

Brno_Bohunice schvaluje nájemnĺ smlouvu č.
mku ć,.42818 o 19 m2 v k. Ú' Bohu

a ukládá starostovi M smlouvu podepsat.

5)

Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

která je přílohou č' 6 zápisu
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6) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje pachtovní smlouvu - zemědělský pacht č. 08-061 t17tÚo
na propachtovánĺ pozemků p.č. 1193/5, p.č. 1193ĺ32,p' č,' 124613, p.č. 124615, p.č. 118011,
p' č' 1193152, vše v k. ú' Bohunice při ulici Ukrajinská a ulici Lány, se Zemědělským
a obchodním druŽstvem Sady Starý Lĺskovec, se sídlem Brno-Starý Lískovec, Martina Ševčíka
46, PsČ 625 oo, jednající panem Bc. Vítem Blahou a panem Karlem Blahou, ll 47g 16851,
která je přílohou ě.7 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje 08-0ô2fi7ĺMo na pronájem části
prl ullcl Poo i'vemocnĺcl, s Iku č. 132119 o ře1 I

nájemní smlouvu č.
m2 v k. ú. Bohunice

která je přílohou č. 8 zápĺsu a ukládá
starostovi M smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada Mt Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 1 ke smlouvě pachtovní - zemědělský pacht
ö.08-070/16/Mo se Zemědělským a obchodním družstvem sady Staný Lískovec, se sídlem
Brno - Staý Lĺskovec, Martina Ševöíka 46, PsČ 625 oo, lČ 47916851, jednající panem
Bc. Vítem Blahou, předsedou představenstva a panem Karlem Blahou, místopředsedou
představenstva, kteý je přílohou č' 9 zápisu a uktádá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout část oplocení na pozemku p. ć,' 1275
o výměře 2 m2 v k. ú' Bohunice při ul. Jihlavská za účelem umístění reklamnĺho poutače, ktený
je přílohou č. 10 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1360 o výměře 537 m2
v k. rj. Bohunice při ulici Vinohrady, kteý je přílohou č. 11 zápisu, uk!ádá starostovi MČ záměr
podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje záměr pronajmout (propachtovat) veřejný prostor _ náměstí
na části pozemku p.č;.2116/3 vk. ú. Bohunice, ktený je přílohou č' 12 zápisu, jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předsedkyně - paní Mgr. Lucĺe Stará, místopředseda - Mgr' Leoš
Šmídek, člen - Mgr. llona Kašparovská a náhradníký komise - lng. Antonina Crhu, paná Milana
Hrdličku a lng' Hanu Novozámskou, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
technických sluŽeb záměr zveřejnit.
Hlasování - 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ,,Návrhovou část Plánu udrżitelné městské mobility
města Brna" dle předloŽeného konceptu, poŽaduje zohlednit do předloŽeného Plánu mobĺlĺty
opatření s ohledem na následující skutečnosti:- zvýšenou hlukovouzátěž na ulicích Lány, Vyhlídalova a Dvořiště věetně přilehlých bytových

domů na ulici Ukrajinská, Spodní, Souhrady v návaznosti na stávající dálnici ijejí následné
rozšíření,

- dopravní zatíŽeni ulice Lány a Vyhlídalova v souvislosti s plánovanou výstavbou na ulici
Vyhlídalova a v areálu bývalé,,Zahradnické školy",- stávající přetíŽenou silničnĺ přepravu na ulicích Ukrajjnská, Lány, Dlouhá a Jihlavská,- chybějící místa v rámci Rezidentního parkovánĺv MČ Brno-Bohunice (cca 6 000 míst),- vyřešit dopravní situaci na křiŽovatce osová_PodNemocnicĹLabská z dŮvodu výstavby
obchodního centra Lídl a plánované bytové výstavby v oblasti Západní brány, např.
kruhovým objezdem nebo světelnou křiŽovatkou,

nesouhlasĺ
- s vyuŽitím parkoviště Kampus Bohunice pro systém parkování P+R, parkoviště byla

vybudována při výstavbě areálu univezitního Kampusu v souladu s normou pro parkování
- jejich vybudování bylo podmínkou kolaudace Univerzitního Kampusu (nelze vyuŽít pro
systém parkování P+R),
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_ s návrhem Zőny 30 (lP25) a zpomalením dopravy na rychlost 30 km/h na místních

komunikacích na celém Území Bohunice
a uk!ádá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat tyto připomĺnky na odbor dopravy MMB.
Příloha č' 13 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mt Brno_Bohunice doporučuje zastupitelstvu nepožadovat provedení změn v příloze
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č' 2112011, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna č,'212013, č' 1412013 a9ĺ2015 a ponechat
v platnosti podmínky pro spalovánĺ suchých rostlinných materĺálů uvedené v příloze obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21t2o11 pro MČ Brno-Bohunĺce'
Hlasování -7laĺu7. Návrh usnesení byl schválen,

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. 3/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 13 zápĺsu a ukládá
vedoucí odboru fĺnančního jeho provedení.
Hlasovánĺ -7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada Mt Brno_Bohunice, v souladu s ustanovením $ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, souhIasĺ s následujícími termíny a místy zápisu do jednotlivých MŠ zŕízených
MČ Brno-Bohunice:
- výdej přihlášek ve dnech 18.04. _ 14'05'2017 ,- sb-ěr přihlášek ve dnech 15'05. a 16.05.2017 takto _ MŠ Amerlingova 4, MŠ Uzbecká 30,

MŠ Švermova 11, MŠ Běloruská 4 od 10:00 hod. - 16:00 hod. dne 15'05.2017 a od 08:00
hod. - 12:oO hod. dne 16.05.2017, MŠ Vedlejší 10 pak od 14:00 hod. - 17.OO hod. ve
dnech 1 5.05. a 16.05.2017

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace ve svých MŠ.
Hlasování -7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺ, v souladu s $ 3 vyhlášky č. 43t2oo6 Sb., kterou se
měnĺ vyhláška č. 14t2005 Sb., o předškolním vzdělávání, prázdnĺnový provoz jednotlivých MŠ
na území Bohunĺc v těchto termínech:

od 03.07. - 14.07.2017
od 17.07. - 28.07.2017
od 31 .07. - 11.08.2017
od 14.08. - 25.08.2017

MŠ Amerlingova 4
MŠ Uzbecká 30
MŠ Švermova 11
ľĺŠ veotejsĺ ĺo

a ukládá vedoucímu Sociálnĺho odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace o výše uvedeném omezení provozu ve svých MŠ.
Hlasování _ 7 l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

'ĺ7) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s pořádáním sportovní akce ,,MayDays Brno'' - závody
a jeŽdění na longboardingu, které se budou konat dne 06.05.2017 od 10:00hod' Ve
sportovním areálu při ulĺcĺ osová a uk!ádá tajemníkovi úřadu sdělit toto usnesenížadateli.
Hlasování -7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada Mt Brno-Bohunice bere na vědomí informaci o organizačnĺch a technických opatřeních
pro pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamŮ zasedání Zastupitelstva Mt Brno-
Bohunice, stanovuje dobu zveřejňování audĺovizuálních záznamŮ zjednání ZMl Brno_
Bohunice po dobu 4 let od konání přĺslušného zasedání, ukládá starostovi MČ plnĺt ĺnformační
povinnost souvisejícĺ s pořizováním a zveřejňováním záznamŮ ze zasedánízastupitelstva, a to:

1. informovat přítomné na zasedání Zastupitelstva MČ o tom, że záznam bude pořĺzován, kým
a za jakým Účelem, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a dále o právu přítomných
na námĺtku proti zpracování osobnĺch údajů,
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2. zajistĺt zveřejnění informace o pořizování, zveřejňování audiovizuálních záznamů ze
zasedánĺ Zastupitelstva MČ přĺmo na svolávací listině a zajistit vyvěšení informace
v písemné podobě v budově úřadu při vstupu do sálu,

a tajemníkovi Úřadu zajistit pořizování, archivaci, anonymizaci a zveřejnění záznamuze
zasedání ZMČ Brno-Bohunice.
Hlasování - 5l0l2l7. Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada Mt Brno-Bohunice souhIasĺ spřevzetím nově vybudovaných veřejných Účelových
komunikací na pozemcích p. č}. 2767 a p. č. 2768, vöetně opěrných zídek se zábradlím' oba
v k. ú' Bohunice, v souvislosti se stavbou ,,Rekonstrukce oC Kavkaz, Brno, Švermova'', kterou
realizuje společnost Goodwil lndustry a's., se sídlem Středová 94t1, 602 00 Brno, ll 29202256
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru
MMB a Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada Mt Brno_Bohunice trvá na svém usnesení kbodu č. 11) programu z1Ł.zasedání
konaného dne 15'04.2015. týkaiící se prodeie pozemku o. č. 154411 v k. ú. Bohunicev lokalitě

E,rušísvéusneseníkboduč'17)programUz53'zasedáníkonanéhodne
05'10'2016, týkající se směny části pozemku p. č. 285617 v k' Ú. Bohunice dle nového
geometrického plánu - pozemku p' ě. 2856l12v k. ú. Bohunice ovýměře 40 m2 za pozemek
p.ć,' 154411, oba vk. ú' Bohunice ovýměře 16 m2 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
Hlasování - 7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

21) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺ stavbu ,,Brno, Netroufalky, kabel NN, cME" týkající
se vyvedení dvou nových kabelů NN při ulici Netroufalky v k. tj. Bohunice dle předloŽené
situace, stupeň DUS, z 212017, č. výkresu 8.6.1, projektant Puttner s.r.o., Sumavská 416115,
602 0o Brno, lČ 25552953, 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 pracemi a podmínek vydanými odborem technických služeb ÚMČ
Brno-Bohunice, souhlasí s vydáním územního souhlasu pro stavbu ,,Brno, Netroufalky, kabel
NN, cME" a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 7lolol7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

22) Rada Mt
zůstavitele

Brno-Bohunice souhlasĺ se zastavením řízení a antm rné hodnoty
zemřelého dne

27 '10.2016 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři Mgr. Pavlu
Bernardovi.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta Mt
p. Milan Hrdlička


