
Zápis
z 75. zasedání Radv MČ Bľno_Bohunice konaného dne 09.08.2017

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

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

Forma záp is u h lasován ĺ - pľo/p ľotil zdržel se/přítom no

l. Pľogľam jednáni:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0ĺ0l7 

'

l!. Schvátení zápisu Rady Mě ze dne 12.07.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z74. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
12.07.2017.
Hlasování _7l0l0l7

lll. Projednávané body dne 09.08.20'17:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pořadí nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci
,,Dodávka kamerového systému pro monĺtorování okolí radnice Dlouhá 3, včetně
připojenĺ na městský kamerový systém" takto:

1. coMlMPEX spol' sr'o., Haškova 153117, 638 00 Brno, ll ą69lzą3g, náklady
ve výši 872.963 Kč bez DPH,

2' TCS net s'r.o., Pompova 6o2t4, 617 oo Brno, lČ 18827594, náklady ve výši
922.941 Kč bez DPH,

smlouvu o dodávce a instalaci kamerového systému č. 08-086/17lMČ s firmou
coMlMPEX spol' s r.o', Haškova 153ĺ17, 638 00 Brno, ć ąagĺzą39, která je přílohou
č,.2 zápisu a uk!ádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Dodávka kuchyňského robotu do objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice" od
firmy MASO-PROF|T s.r.o., Hrdlořezská 19716, 190 00 Praha 9, kupní smlouvu č. 08-
087l17lTs s firmou MAso-PRoFlT s'r.o', Hrdlořezská 19716, 190 00 Praha 9,
lČ 40612848, která je přílohou č' 3 zápisu a ukládá starostovĺ MČ kupní smlouvu
podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. o8-o88t17ĺTs na akci ,,oprava
účelové komunikace na ulici Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice - přĺjezd ke garáŽĺm
a k autoservisu" se společností ZEMAKO, s.r'o', Bohunĺcká cesta 501/9, 664 48
Moravany, lČ 25504011, která je přĺlohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
o dílo podepsat'
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 08-064/10/TS na
údrŽbu chodnĺků a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice, kteý je přílohou č. 5
zápisu, a to na úpravu rozsahu předmětu smlouvy a změnu úplaty za provádění údrŽby
a ukládá starostovi MČ oooatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
vedoucĺ odboru finančního jeho provedení.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

5)

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled
rozpočtu MČ Brno_Bohunice na obdobĺ 2019 _ 2023 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou ć' 7 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem nové obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku
statutárního města Brna ć,.2112011, kterou se stanovujĺ podmínky pro spalování
suchých rostlinných materĺálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárnĺho města Brna č. 212013, č,' 14ĺ2013 a 912015, která je přĺlohou č B
zápisu.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

B) Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí s návrhem na dispozici s majetkem města
prodejem části pozemku p' ć' 2767 v k. rj. Bohunice o výměře cca 300 m2, přilehlé
kjiŽní straně budovy nákupního centra, společnosti oc Kavkaz a. s., se sídlem
nám' Svornosti 2573t6, 616 oo Brno, zastoupené lng' Radovanem Šenkyříkem,
lČ 05773237 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 9 zápisu a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování -7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere navědomívstup na pozemkyp.č. 1317ĺ1, p' č.2743t1,
p. č,.274411, vše v k. tj. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, ke kteým
vykonává správu odbor správy majetku MMB, MČ Brno-Bohunice a společnost
Brněnské komunikace Brno, a.s. a vstup na pozemek p' č. 1317l13 v k. ú. Bohunice ve
vlastnictvĺ TJ Tatran, o.P.S', vše za účelem realizace stavby,,Brno, NeuŽilova, přípojka
NN garlž", dle předloŽené dokumentaceEZA sluŽby, s.r.o', Puškinova 1762117, 616 00
Brno, lc 03325423, z0612017, č,.zakázky 09-2017, za podmĺnky zajištění obnovy
obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby v celé šĺřce dotčených zpevněných ploch, včetně
provedení obnovy všech travnĺch ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi,
vedení trasy přes ulici NeuŽilova protlakem a za splněnĺ podmĺnek vydaných odborem
technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice, souhtasĺ s vydáním územního souhlasu pro
stavbu ,,Brno, NeuŽilova, přípojka NN garáŽ" dle výše uvedené dokumentace při splnění
výše uvedených podmínek a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadatelĺ'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí vstup na pozemky p.č'3031/B, p. č' 3035
a p.č. 3057, vše v k. ú' Bohunice, ve vlastnictvĺ statutárního města Brna, ke kteým
vykonává správu MČ Brno-Bohunice a společnost Brněnské komunikace Brno, a.s', vše
za ričelem realizace stavby ,,Bytový dům ul' Spodní 682124, Brno _ nová přípojka vody",
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dle předloŽené dokumentace lng. olgy Krásenské, Vzhledná 56, 642 00 Brno,
lČ 12167169, zO6t2O17, za podmínky zajĺštění obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové
dlaŽby v celé šířce dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy všech
travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi a za splnění podmĺnek
vydaných odborem technických sluŽeb ÚuČ Brno-Bohunice, souhlasí s vydánĺm
územního souhlasu pro stavbu ,,Bytový dům ul' Spodní 682124, Brno _ nová přípojka
Vody", dle výše uvedené dokumentace při splnění výše uvedených podmínek a uk!ádá
vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0|0l7. Návrh usnesení byl schválen'

1'ĺ) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí sprodejem pozemků p. ć,.428t28, p. ć,.428t29,
p. č;.428130, p. č. 428131, p. č. 42815, p' č;. 428118, p. č. 42816, p' ć,. 42817, p. ć'42818,
p.č,.428l9, p. č' 428110, p.č. 428111, p'č. 428112, p.Ö.428113 a p. ć,.428ĺ14,vše
v k' ú. Bohunice při ulici NeuŽilova a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB'
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd'nájemní smlouvy č' 08-084ĺ14tBo
uzavřenou se společností VG GROUP lNVEST, s.r.o., se sídlem Cejl 107,602 00 Brno,
lČ zgzlą8z3, zastoupenou panem Goranem Veljkovičem, jednatelem společnosti
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko nájemci.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje lnventarizaćni zpráVu o provedení mimořádné
inventarizace majetku, která je přílohou č. 10 zápisu, včetně lnventurních soupisů
z provedených fyzických inventur hmotného a nehmotného majetku v celkovém počtu
čtyř a ukládá starostovi MČ podepsat lnventurní soupisy, které jsou přílohami č' 11 aŽ
14 zápisu. Přílohy č. 10 aŽ 14 zápisu jsou uloŽeny na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a ním ma atrné
hod zůstavitel

a uk!ádá vedoucímu Sociálnĺho odboru sdělit
toto stanovisko notáři JUDr. Milanu idrkalovi
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenÍm řízení a áním
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního
odboru sdělĺt toto stanovisko notářce JUDr. Vladimíře Kostřicové'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s hlášením ohled za ní pohřbu I
v ceĺkové výši

VE

7 '981 Kč, a to do pozůstalostnĺho řízení, schvaluje přihlášku pohledávky do
pozůstalostního ŕízení dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 15 zápisu, ukládá
starostovĺ MČ přihlášku podepsat a vedoucímu odboru sociálního zaslat okresnímu
soudu Brno-venkov a pověřené notářce paní JUDr. Kláře Hejtmánkové jako soudnímu
komisaři.
Hlasování -7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen'

16)
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17) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č' 08-089/17lFo (číslo poskytovatele 047148l17/oKH) na
zajištění osĺav 780. let od první písemné zmínky o obci Bohunice, která je přílohou č. 16
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o poskytnutĺ dotace podepsat.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

1B) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s podáním Žádosti o poskytnutĺ dotace
z Mĺnisterstva škotství, mládeŽe a tělovýchovy ČR na akci ,,Vybudování hřiště na osové
v MČ Brno-Bohunice" dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 17 zápisu,
schvaluje dofinancování akce ,,Vybudování hřiště na osové v MČ Brno-Bohunice"
z vlastních rozpočtových finančních prostředků, ukIádá starostovi nĺČ zaoost podepsat
a vedoucí Finančního odboru Žádost zaslat na Ministerstvo školství, mládeŽe
a tělovýchovy ČR'
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

19) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu ve věci nepodánĺ nabídky uchazeče
na pronájem prodejního stánku na pozemku p' č,. 2116/5 v k. ú' Bohunice při ulici
Dlouhá, schvaluje opakovaný zámér pronajmout (propachtovat) nebytový prostor
slouŽícĺ kpodnĺkání na pozemku p'ć,.2116/5 vk. ú. Bohunice při ulici Dlouhá, kteý je
přílohou č. 18 zápisu, uktádá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


