
Zápis
z76. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 30.08.2017

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

omluven: pan Hrdlička

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Fo rma záp isu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č' 1 zápĺsu.
Hlasování - 4ĺ0I0l4.

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila Mgr. et Mgr. Lucii Starou podepsáním zápisu
z 60. zasedání Rady MČ.
Hlasování _ 4ĺ0l0I4.

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 09.08.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z75' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
09.08.2017.
Hlasování _ 4l0l0l4.

Ill. Projednávané body dne 30.08.2017:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaIuje smlouvu c. o8-o91/17Il\Ao (č. dodavatele
9551277331) o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou
E.oN Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151t6,37o o1 Ceské Budějovice, lČ 26078201,
která je přílohou ć,.2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 4l0l0ĺ4. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schválila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednánĺ.
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o93t17tMo o ukončení smlouvy
č,' 3216, která je přílohou č' 3 zápisu, smlouvu č. 08-094l17lMo o dodávce pitné vody
a odvádění odpadních vod, která je přĺlohou ć,' 4 záplsu, vše se společností Brněnské
vodárny a kanallzace, a.S., Pisárecká 555t1a, 603 00 Brno, rc ąasąlz7S a ukládá
starostovi ľĺČ donodu ismlouvu podepsat.
Hlasování _ 4l0l0l4' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dohodu č. 08-095/17lMo o ukončení nájemní
sti pozemku p' č. 2773 v k. ú. Bohunice s Ismlou č. 08-125l10lMo na ro em ca

a dohodu č. 08-098/17lMo o ukončení nájemní
smlouvy č. 08-032113/MO na roná části mků c. 2773 a p. c.2769, oba
v k. ú. Bohunice s
č. 5 a č. 6 zápisu a ukládá starostovi M dohody podepsat.
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen

které jsou přílohami
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5) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 'ĺ ke smlouvě o dílo č. 08-060/17lTS na

akci ,,oprava školní kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice" s firmou
ARVELA s.r.o., Hřbitovní 299, 664 42 Modřice, lČ01589491, kteý je přílohou č. 7
zápisu, a to na změnu ceny díla a úpravu doby plnění a ukládá starostovi MČ dodatek
ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XVll' zasedání ZMČ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 20.09.2017'.
l. organizační body

a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XVll. zasedáníZMC Brno-Bohunice

l!. Body programu
1) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohu nice za obdobĺ 01 ' - o8.2o17
2
3

Návrh rozpočtového výhledu MC Brno-Bohunice na období 2019 _ 2023
Návrh Plánu investičnĺch akcí na rok 2018 a další léta v MC Brno-Bohunĺce
Stanovisko k Územní studii Cervený kopec - část l - nové dopravní napojenĺ
Stanovisko ke změně Územního plánu města Brna v lokalitě při ulici

4
5

Netroufalky
6) Návrh na zadání 44. souboru změn Územnĺho plánu města Brna
7) Návrh na podánĺ Žádosti o poskytnutĺ dotace z nĺŠľĺl na akci ,,Vybudování

hřiště na osové v MČ Brno-Bohunice"
8) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují

podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně

9) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č,.2012001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

10) Návrh ,,Dohody o cílech" v rámcĺ projektu Audit familyfriendlycommunity
11) Různé

Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schválila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje v rámci projektu Auditu familyfriendlycommunity
rodinné politiky Jihomoravského kraje, ,,Plán opatření" dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 8 zápisu, doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit v rámci projektu Auditu
familyfriendlycommunity rodinné politiky Jihomoravského kraje ,,Dohodu o cílech" dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c. 9 zápisu'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje záměr pronajmout část pozemku p' c' 126ot15
vk. ú. Bohunice při ulicích Jihlavská a Kamenice, kteý je přílohou c. 10 zápisu' ukládá
starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru Majetkového a kontroly záměr
zveřejnit'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunĺce schválita návrh na staŽení tohoto bodu z progľamu jednání.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí s investičnim záměrem ,,Vratná tramvajová smyčka,
parkoviště P&R Hlinky a lanovka do Kampusu MU" zpracovaný odborem investičním
MMB, oddělením projektové přípravy staveb a kontroly, z prosince 2016 a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1599/1, p. č. 1598,
p.č.159711, p. č.1596, p.č.1595/1, p.č.1594, p.č.1593/1, p. č' 1592, p.c.159111,
p' č. 1590, p
navrhovatelům

z důvodu existujících pronájmů předmětných pozemků z úrovně M
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelům.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schválila protĺnávrh usnesení Ve znění Rada Mc
nesouhlasí se směnou části pozemku p ć,. 2252 ve vlastnictví statutárního města Brna

o výměře 50 m2 za část pozemku p. č,. 762 ve vlastnictvĺ
(LV 1190) o výměře 50 m2, oba v k. ú. Bohunice při ulici Amerlingova, a to

z důvodu přípravy projektu K+R na předmětném pozemku a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunĺce schváIila protinávrh usnesení ve zněnĺ _ Rada MČ ruší své
usnesení kbodu ć. 12) z44' zasedání Rady MČ konaného dne 01.06.2014, souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 141611 v k. ú. Bohunice dle nově předloŽené
dokumentace společnosti Atic, s.r.o', se sídlem Riegrova 44, 612 00 Brno,
lČ 47908807, ć. zakázky P17-o4, z7t2O17, a to pouze za předpokladu zaloŽeni stavby
plotu výhradně na pozemku stavebníka a doloŽení této skutečnosti platným
geometrickým plánem a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s prodejem pozemku p' c. 493t2 v k' ú. Bohunice při
ulici Na Pískové cestě pouze formou nabídkového řízení a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 5l0I116' Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice trvá na svém usnesení k bodu č. 15) z3. zasedání Rady MČ
konaného dne 10.12.2014 a ukládá vedoucí odboru bytového a majetkového sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MC Brno-Bohunĺce schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. g/RMc v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,. 11 zápisu a uk!ádá
vedoucí odboru finančnĺho jeho provedení.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ jmenování ředitelky Mateřské školy
PoHÁDKA Brno Běloruská 4 n antzace paní Simony Ulbrichové,

s účinností od 15.07.2017,
schvaluje podání Žádosti na odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
o změnu v údajích v rejstříku škol a školských zaŕÍzení u Mateřské školy POHÁDKA,
Brno, Běloruská 4, příspěvkové organizaci, dle předloŽeného návrhu, !,t"ry je přílohou
c. 12 zápisu, ukládá starostovi MC a ředitelce Mateřské školy POHADKA písemnou
Žádost včetně příloh podepsat a vedoucímu odboru sociálnĺho tuto Žádost zaslat na
odbor školství Krajského úřadu JMK.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

č. 1520ĺ1 a č' 1519 vše v k' ú. Bohunice v lokalitě
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19) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí jmenování ředitelky Mateřské školy se
speciální třídou pro děti s vadami řeči Brno Švermova 11 ěvkové o an%ace
panĺ Mgr. Markéty Svobodové,
s účĺnnostĺ od 01 .07.2017, schvaluje podánĺ Žádosti na odbor školství Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o změnu v údajích v rejstříku škol a školských zaŕízeni
u Mateřské školy se speciální třídou pro děti svadami řeči, Brno, Svermova 11,
příspěvkové organizaci, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c. 13 zápisu, ukIádá
starostovi MČ a ředitelce Mateřské školy se speciální třídou pro děti s vadami řeči,
Brno, Švermova 1't, pĺsemnou Žádost včetně příloh podepsat a vedoucĺmu odboru
sociálního tuto Žádost zaslat na odbor školstvĺ Krajského úřadu JMK.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu č. 08-096tfifiúČ o provádění exekucí
soudním exekutorem JUDr. Vĺtem Novozámským, soudním exekutorem Exekutorského
úřadu Brno-město, se sídlem Brno, Bratislavská73, Psc 602 oo, lČ 18146937, která je
přílohou ć,' 14 zápisu a ukládá starostovi MČ Smlouvu o provádění exekucí soudním
exekutorem podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

1) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje provedení klasického zateplení
jednoplášťové střechy v rámci veřejné zakázky,,Zateplení objektu Ukrajinská
2b v MC Brno-Bohunice" a ukládá vedoucí odboru bytového a majetkového
zas]attoto stanovisko na odbor investiční MMB'
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal. lng' otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

členka Rady MC
Mgr. Lucie Stará


