
Zápis
z 73. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 28.06.2017

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

om!uvena: paníPodborská

ZasedánířÍdil starosta MČ Brno-Bohunice lng. AntonÍn Crha.

Form a zá pisu h lasová n í - pro/protil zdrŽel se/přĺtom no.

l. Pľogram iednánĺ:

Rada Mt Brno-Bohunice schvátlla beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
č. 1 zápisu.
HlasovánÍ _ 5l0ĺ0l5.

ll. SchváIenĺ zápisu Rady Mč ze dne 14.06.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátita zápis z 72' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
14.06.2017.
Hlasování - 5l0l0l5.

lll. Projednávané body dne 28.06.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje zadávacÍ podmínky na akci ,,Dodávka kamerového
systému pro monitorovánĺ okolí radnice Dlouhá 3, včetně připojení na městský kamerový
systém" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam
fĺrem jsou přílohou č;.2 zápĺsu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi Ve sloŽení
předsedkyně paní Kateřina Schielová, místopředseda Mgr' Leoš Šmídek, člen
RNDr' lvana Šafránková a náhradníky komise - lng' Petru Novákovou, pana Milana Hrdličku
a paní llonu Podborskou' Příloha č. 2 zápĺsu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada Mt Brno-Bohunice schvatuje příkazní smlouvu č' o8-o81/17lTs na zajištění odborné
a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky,,Úprava
a rekonstrukce veřejného prostranství u nákupního centra ulice Švermova v MÖ Brno_
Bohunice", včetně zplnomocnění firmy WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka
2o65t13, 680 01 Boskovice, lt 29277825, k zastupovánÍ přikazce ve všech věcech týkajících
se předmětné veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá
starostovi MČ příkaznísmlouvu a zplnomocnění podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabĺdku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Dodávka
kombinovaného sporáku pro školní kuchyni MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice'' od firmy
MAso-PRoFlT s r.o., Hrdlořezská 19716,190 00 Praha 9, pobočka Kárníkova 6,621 00 Brno,
kupní smlouvu č. 08-082/'ĺ7lTs s firmou MAso-PRoFlT s r.o', Hrdlořezská 19716, 190 00
Praha 9, pobočka Kárníkova 6, 621 00 Brno, ]t 40612848, která je přílohou ć' 4 zápisu
a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje smlouvu č. o8-o78/17tMČ (č. poskytovatele
044589l17/oKH) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci ,,oprava
lvtápění hasičské zbojnice" uzavřenou s poskytovatelem, kteým je Jĺhomoravský kraj,
Zerotínovo nám' 44913, 601 82 Brno, lC 70888337 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou
č. 5 zápisu, ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat a lng. Florianové zaslat smlouvu
poskytovatelĺ.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nájemní smlouvu č' o8-o8o/17tWo na pronájem části
pozemku p. č;. 2768 v k. Ú. Bohunice za účelem vybudování nového chodníku v místě vstupu do
objektu oC Kavkaz a jeho dalšího užíváni, se společností oC Kavkaz, a.s., náměstí Svornosti
2573ĺ6, 616 00 Brno, jednající panem lng. Radovanem Šenkyřĺkem, ll 5773237, která je
přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. o8-ogztl.3tMČ o vzájemné
propagaci se společnostĺ KOMETA GROUP, a.s., Křídlovĺcká 34, Brno, lČ 26296195, která je
přílohou č. 7 zápisu a uk!ádá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování - 5l0ĺ0l5' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomizprávu výběrové komise ve věci nepodání nabídky
uchazeče na pronájem 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
a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb záměr jiŽ dále nezveřejňovat.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemky p. č.71311, p. č. 816/'ĺ,
p'ć,.816ĺ2, p' č;.876ĺ1, p' č. 876124, p. č. 119716, p. č. 119717, p. č. 1197ĺ84, p' ć.2032,
p' ć,' 2274, p. ö,. 2277, p. č. 2295, p. č. 2339 vše v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního
města Brna, ke kteqým vykonává správu společnost Brněnské komunikace Brno, a's., vše za
účelem realizace stavby,,Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul. Lány" dle předloŽené
dokumentace TS Brno, a.s. Barvířská 5,602 00 Brno, lČ 255 12285,z0612017, ć.zakázky
032212, a to za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šířce
dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech travnĺch ploch, které budou
dotöeny stavebními pracemi a za splnění podmínek vydaných odborem technických sluŽeb
UMC Brno-Bohunice, souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 37, p.ć,' 2031, p. ć,2331
a p'č. 2332, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, které jsou MČ svěřeny
a s vydáním územního souhlasu pro pokládku HDPE trubek Brno, ul. Lány k akci ,,Generální
oprava veřejného osvětlení Brno, ul' Lány" dle předlożené dokumentace TS Brno, ä.S.,
Barvířská 5, 602 00 Brno, lČ 255 12285, z06ĺ2017, ö' zakázky 0322ĺ2, požaduje po
ĺnvestorovi výše uvedené akce projednat a zrealizovat nasvětlení přechodu pro chodce na ulici
Lány před objektem SVČ Lány 3 s tím, Že Mt Brno_Bohunice vzniklé náklady uhradí v plné výši
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí se vstupem na pozemky p. č. 898ĺ2, p. č. 1 175, p. ć,' 1176,
p. č' 1 177, vše v k' Ú. Bohunice, za účelem stavby ,,Vitality Resort Lány, Brno-Bohunĺce" které
jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a Mc k nim vykonává správu, s vydáním Územního
souhlasu pro stavební akcĺ ,,Vitality Resort Lány, Brno_Bohunice" dle předloŽené projektové
dokumentace pro Územní řízení od lng' arch Jana Poláška, Projekční ateliérA3, Úvoz 74,Brno,
lc 121 79 931, z 1012016, za následujících podmínek:
- investor vybuduje na pozemku p. č' 1177 v k' ú. Bohunice přĺ nově vybudovaném chodníku

zpevněnou plochu pro umĺstěnĺ nádob pro tříděný odpad a zpevněnou plochu pro přistavení
kontejneru na bioodpad,

- trasa dvoupruhové obousměrné komunikace bude posunuta směrem na východ, aby
nezasahovala do výsadby vegetace, která byla pořízena z finančních prostředků Státního
fondu Životního prostředí a která je v záruce a udźitelnost projektu je dle MMB 10 let,_ příjezdové komunikace nebudou převáděny do majetku města Brna,

- investor zajistí zpevnění přilehlé polnÍ cesty k nově vybudované komunikaci, která obepíná
areál bytového domu nejlépe zámkovou dlaŽbou,

_ investor předloŽĺvyjádření odboru Životního prostředí MMB a odboru dopravy MMB,
- stavebnÍ akce ,,Vitality Resort Lány, Brno-Bohunice" bude konzultována s pracovníky odboru

technických sluŽeb UMc Brno-Bohunice a bude odboru Ts předloŽena projektová
dokumentace k vyjádření

a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení by| schválen'



10) Rada Mt Brno-Bohunice souhlasí s umístěním informačního panelu s tématem ,,NPP Červený
kopec" na pozemku p. č' 12601153 v k. ú' Bohunice, dle předloŽeného zákresu v katastrální
mapě a s vydáním územnĺho souhlasu pro tuto stavbu, nemá námitek k realizaci předmětné
stavby dle předloŽené technické dokumentace zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny
cR, Kaplanova 193111, 148 00 Praha 11 _ Chodov, lC 62933591, z. ě,' Hl3ĺ2013 z1012013
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada MČ Brno_Bohunice nesouhtasí s vybudováním sjezdu na pozemku p. č. 669/1
v k. Ú. Bohunice Ve vlastnictví města Brna k pozemku p. č. 67912 Ve vlastnictví pana
lng. oldřicha ČíŽka, bytem Havelkova 39, Brno a k místní komunikaci v ulicĺ Dlouhá, z důvodu
ztráty veřejných parkovacích míst a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen'
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Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a antm12) Rada MČ
zůstavitele

é hodnoty
a ukládá

vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři Mgr. Pavlu Bernardovi.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada Mt Brno_Bohunice jmenuje kprovedení mimořádné inventarizacev ĺrĺŠ ponaoka, Brno,
Běloruská 4 a MŠ se speciálnĺ třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11 Ústřední
inventarizační komisi ve sloŽení - předseda lng. lva Krpcová, členové - Bc. Soňa Liškutinová,
lng. Dáša Čechová a Kateřina Fialová'
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 zákona č. 25ol2ooo sb.,
o rozpoötových pravidlech územních rozpočtů, v platném znéní, příspěvkovým organizacím,
které jsou zřizené MČ Brno-Bohunice, a to ZŠ Brno, Arménská 21 aZš a MŠ Brno, Vedlejší 10,
přijmout věcné dary do majetku příspěvkových organizací od statutárního města Brna, se
sídlem Dominikánské nám' 19611, zastoupené primátorem lng. Petrem Vokřálem, uŽĺvané
příspěvkovými organizacemijako učební pomŮcky v rámci projektu ,,Město Brno zvyšuje kvalitu
vzdělávání v základnĺch školách" a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zaslat toto
usnesení na odbor školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta Mt:
lng. Antonín Crha

mÍstostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


