
Zápis
z 69. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í7.05.20í7

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, panĺ Podborská,
Mgr. Múdra, Mgr. Nádvornĺková, lng. Kamarád

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonín Crha.

Forma zápisu h lasován í - pro/proti|zdržel se/přĺtom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno_Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod č,. 17) Schválení zadávacich podmínek, výběrové komise a vybraných firem
na akci ,,oprava sociálnĺch zaŕízení vobjektu zŠ veoleiší 1o v MČ Brno-Bohunice"
anový bod č. 18) Souhlas se jmenováním nové ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4. Schválený program jednání je přílohou
č' 1 zápisu'
Hlasovánĺ _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MG ze dne 03.05.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 68. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
03.05.2017.
Hlasování _ 6101016

lll. Projednávané body dne 17.05.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č' 08-071 l17lMo na
ku č. 1360 v k. ú. Bohunice při ulici Vinohrady, s

která je přílohou č,. 2 zápisu a ukládá starostovi M smlouvu
podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje opakovaný upravený záměr pronajmout
prostranství před radnicí (náměstí) na části pozemků p. č;. 211613 a p. č:. 222113, oba
v k' ú. Bohunice při ulici Dlouhá, za účelem provozování Farmářských trhů, kteý je
přílohou č' 3 zápisu, jmenuje výběrovou komisi Ve sloŽení předsedkyně - paní
Mgr. Lucie Stará, místopředseda - Mgr. Leoš Šmídek, člen - Mgr. llona Kašparovská
a náhradníky komise - lng.Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a lng. Hanu
Novozámskou, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru technických
sluŽeb záměr zveřejnit'
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje rozpočtové opatřeníč. s/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 4 zápisu a ukládá
vedoucĺ odboru finančního jeho provedení'
Hlasování -7ĺ0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomÍ doporučený program XVt. zasedání ZMČ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 21.06.2017:
l' organizačnĺ body

a) Určenĺ zapĺsovatele, sčĺtatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XV!. zasedáníZMČ Brno-Bohunice
c) Představení nové ředitelky přĺspěvkové organizace MŠ Pohádka, Brno,

Běloruská 4 a nového Kronikáře MČ Brno_Bohunice
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ll. Body programu
1) Ročnĺ závěrečný rjčet MČ Brno-Bohunice - Výsledek finančního vypořádánĺ

s městem Brnem za rok2016
2) Schválení účetní závěrky Mt Brno_Bohunice k 31.12'2016
3) Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - o5.2o17
4) Návrh rozpočtového opatření č,. 1ĺZMl
1) Stanovisko k prodeji budovy na ulici Pod Nemocnicí č. p' 603, č. or. 25, na

pozemku p. č.264011, jehoŽje součástí a pozemků p' č. 263911 a p.č. 263919,
vše v k. Ú. Bohunice

2) Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárnĺho města Brna č. 1712013,
kterou se vydává Cenová mapa stavebnĺch pozemků statutárního města Brna
č' 10

3) Návrh na udělení Čestné medaile MČ Brno-Bohunice panu Ladislavu
Konečnému a panu Jiřímu Soukupovi

4) Různé
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice nedopoľučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem budovy
Pod Nemocnicí 603125 na pozemku p. ć,.264011, jehoŽ je součástí a pozemků
p. č. 2639 t1 a p. č' 2639/6, vše v k. ú' Bohunice při ulici Švermova, soukromé vysoké
škole AKADEMII STING, o.p.s., se sídlem Stromovka 1,637 00 Brno, zastoupené
rektorem školy doc' lng. Zdeňkem Sadovským, CSc'
Hlasovánĺ -7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č,. 17ĺ2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebnĺch
pozemků statutárnĺho města Brna č' 10'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺ výpověd' nájemní smtouvy č' o8-160/03/80
na pronájem části pozemku p. č. 2833, podanou stavebním bytovým druŽstvem
DRUŽBA, Kapucínské nám. 100/6, Brno, lČ ooo47708 a uktádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko nájemci.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

B) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasĺ se směnou, případně prodejem, pozemků p. č,.1874
a p. č. 1875, oba v k. ú' Bohunice při ulici Ukrajinská, společnostĺ Teplárny Brno, a.s.,
se sídlem okruŽní 25, 638 00 Brno, |t 46347534, požaduje po Majetkovém odboru
MMB zahájit jednánĺ o prodeji budovy Běloruská č' p. 732l4a včetně pozemku
p' č. 193312 v k. ú. Bohunice, jehoŽ je součástí a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly zaslat toto stanovisko na Majetkový odbor MMB'
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemky p. č' 2844, p. č,.2464ĺ28,
p. č. 2838, p. č. 2804, p. č. 2808, p' č. 2812, p. č;' 276512, p. ć,. 2770 a p' č. 2795, vše
v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, za účelem realizace stavby
rekonstrukce kabelového vedení vysokého napětí ,,Brno, Švermova, obnova vN 212,
213, 1224", souhlasí se vstupem na pozemky p. č,.2841ĺ1, p.č,.2840, p' č' 2839,
p. ě' 2836, p. č' 2767, p' ě. 2814, p. č. 2811, p. č' 2768, p' č' 2769, p' ć,. 2773,
p. ć,.2771 a p. č. 246411, vše v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna,
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svěřené MČ Brno-Bohunice, za Účelem realizace stavby rekonstrukce kabelového
vedení vysokého napětí dle předloŽených situačních výkresů společnosti EEIKA Brno
s.r.o., Kšírova 3851120, Brno, dále s realizací akce společnosti E.oN Distribuce, ä.S.,
F' A' Gerstnera 2151t6, České Budějovice ,,Brno, Švermova, obnova vN 212, 213,
1224", a to za podmínek koordinace prací spřipravovanou stavbou MČ ,,Úprava
a rekonstrukce veřejného prostranstvĺ u nákupního centra ulice Švermova v MČ Brno-
Bohunĺce", dále zajištěnĺ obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce
dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech travnĺch ploch, které
budou dotčeny stavebními pracemi a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí spřevodem a nástednou správou pozemku
p' č' 3067/5 v k' ú. Bohunice přĺ ulici Čeňka RůŽičky, z vlastnictvĺ Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému
odboru MMB.
Hlasovánĺ _7ĺ0ĺ017 ' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno- Bohunĺce nesouhlasí se směnou ozemku č. 54517 o výměře
113 m2 ve vlastnictví (id. 3/16),

(id. 1/16) a (id. 1/8)' za spoluvlastnický
podíl statutárnĺho města Brna ve výši id. 4124 na pozemcĺch p. č' 152012, p. č,. 1521,
p. č. 1522, p. č,' 152311 a p' č. 152312, vše v k. ú' Bohunice v lokalitě Kejbaly, žádá
Majetkový odbor MMB zĺskat směnou pozemky nacházejicĺ se v k. ú. Bohunice, a to
zejména pozemky p. č. 285617 a p. ć,. 1321l83 přĺ ulici osová a pozemek p. č. 182912
při ulici Souhrady, vše v k' ú. Bohunice a ukládá vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli a Majetkovému odboru MMB.
Hlasovánĺ _7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s umístěním a povolením stavby na pozemcích
p. č,.2084, p. č' 2085, p' Ö,. 2087 a p. č. 2088, vše v k. Ú' Bohunice, pro stavbu ,,oprava
ulice Pod Nemocnicí, oprava ulice Na Pískové cestě" dle výkresové dokumentace
zpracované společností UNIVERS projekt, V.o.s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno,
ll60724609, z03ĺ2017 a uktádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci naohlášení
udrŽovacích prací a stavebních úprav stavby,,oprava kuchyněk MŠ Amerlingova 4" dle
výkresové dokumentace zpracované společností PROJEKT BU!LDlNG s.r'o., Erbenova
375t8,602 00 Brno, ll ątgl7431, zO2ĺ2O17 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

14) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby
,,Dům Naděje Brno - Bohunice, ul. Arménská 57112" dle výkresové dokumentace,
zpracované společností PROJEKT BUILDlNG s'r.o., Erbenova 375l8, 602 00 Brno,
lČ 47917431, z O2ĺ2O17 a uk!ádá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'
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15) Rada MČ Brno_Bohunice schvaIuje, vsouvislosti s uplatněným nárokem na náhradu
škody vůči společnosti KALAHA a.s., se sídlem Brno, Mařĺkova 1899/1 ,lČ 25562151,
Upřesněnĺ uplatněného nároku na náhradu škody, Rozšíření uplatněného nároku na
náhradu škody o 65.247 Kč, a Yýzvu k zaplacení (doplacení) částky 269.133 Kč pod
č. j. BBOH 103054117lPr, které je přĺlohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MC Upřesněnĺ
uplatněného nároku na náhradu škody, Rozšíření uplatněného nároku na náhradu
škody o 65.247 Kč a Výzvu k zaplacenĺ (doplacenĺ) částky 269'133 Kč pod
č. j. BBOHl03054l17lPr podepsat.
Hlasování -7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno_Bohunice jmenuje !ng' otakara Kamaráda a RNDr' lvanu Šafránkovou
odpovědnými pracovníky za organizačně_technickou přĺpravu voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu CR, které se budou konat ve dnech 20'10. - 2110.2017 '

Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,oprava sociálních
zařízení v objektu zŠ veolejší 1o v MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 6
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předsedkyně - paní llona
Podborská, místopředseda - pan Josef Juras, člen - lng. Jan Novotný a náhradníky
komise - lng' Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a Mgr. Lucii Starou. Příloha č. 6
zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování -7l0ĺ0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí, vsouladu se zněním článku 59 písm. e) Statutu
města Brna, se jmenováním paní Simony Ulbrichové ředitelkou příspěvkové organizace
Mateřská škota POHÁDKA, Brno, Běloruská 4 a ukládá vedoucĺmu odboru sociálního
zaslat toto stanovisko na odbor školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování -7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ:
lng. Antonĺn Crha

mĺstostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


