
Přĺtomni:

Zäpis
z 78. zasedání Radv Mč Bľno-Bohunice konaného dne í3.09.20í7

lng. Crha, pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch,
Mgr. Nádvorníková, lng' Kamarád

paní Podborská, Mgr. MÚdra,

omluvena: Mgr' Stará

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. AntonÍn Crha

Forma zápĺsu hlasování - pro/pľotilzdĚel se/přĺtomno

l. Program jednání:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č' 19) Stanovisko ke stavebním úpravám vl. NP objektu SVC a KJM Lány 85/3 na pozemku
p. č' 37 v k. ú. Bohunice - Úprava prostoru pro provoz miniškolky Maceška, é,. 20) Návrh na
souhlas s realizací projektu ,,obecní sad pro Bohunice a Starý Lískovec" podaného do
participativnĺho rozpočtu města Brna, č' 21) Schválení nabídky dodavatele, výše nabídkové
ceny a návrhu smlouvy o dĺlo č. 08-103/17lTs na akci ,,Zŕízeni propojení třĺdního oddělení
v 1'NP se schodišťovým prostorem v MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice", ć,. 22) Návrh
rozpočtového opatření č. 1olRMČ, e. zs; Návrh Dohody č. 08-092/17lMo o centralizovaném
zadávánÍ - zajištění dodávky energií pro období od 01 .04.2018 do 31 .12'2018 na komoditnÍ
burze POWER EXCHANGE OENTRAL EUROPE a č:.24) Návrh na zápis změn statutárního
orgánu Mateřské školy POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvkové organizace, v obchodním
Ęstříku. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 61010ĺ6.

tl. Schválení zápisů Rady Mč ze dne 30.08.2017 a 06.09.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 76. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
3o'o8.2o17 azápis z77 ' (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne 06.09'2017.
Hlasování _6ĺ01016.

lll. Projednávané body dne 13.09.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace pro provádění stavby na akci ,,Parkovací stání při ulici Vedlejší a Pod
Nemocnicí v MČ Brno_Bohunĺce" od firmy D|MENSE V.o.s', Hrnčířská 15, 602 00 Brno,
lČ 27753379, s cenou Ve výši 78.000 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace č. 08_101ĺ17ns s vybraným dodavatelem, která je přílohou č,' 2 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové dokumentace podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje, v souladu s ustanovením výjimky z čl. lV. odst. 1

písm' c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MC Brno-
Bohunice jednoho zájemce, a to z důvodu jiŽ dříve prováděných prací na projektu a provedení
stavebně technického průzkumu a statického posouzení, nabídku uchazeče veřejné zakázky na
zpracováni projektová dokumentace na akci ,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ
Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" od společnosti DlMENSE V,o.s., Hrnčířská 15,602 00 Brno,
ll 27753379, s cenou ve výši 160.500 Kě bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č' 08-100/'ĺ7lTS s vybraným uchazečem, která je přílohou
ě' 3 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomĺ zprávu o hospodaření MČ
Brno-Bohunice za obdobĺ 01 ' - 08. 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 4 zápisu.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje zastupĺtelstvu schválit Plán investičních akcí na rok 2018

a dalšĺ léta v MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, který je přĺlohou č. 5 zápĺsu.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s řešením páteřnĺch komunikací
pro dopravní obsluhu MHD dle územní studie Červený kopec (část l - nové dopravnĺ napojenĺ)
dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu, poŽadovat respektování stávajícího
průběhu komunikace nacházející se v současnosti na kopci Kejbaly v ploše ZR (plochy zeleně
rekreaöní), neboť tato plocha jĺŽ v současné době dělí plochu ZR (plochy zeleně rekreaění) od
plochy BC (plochy bydlení čistého) a oplocené pozemky soukromých vlastníků, ponechat vyuŽití
pozemku p' ć,. 1425 v k. Ú. Bohunice dle stávajĺcĺho Uzemního plánu města Brna (návrhová
plocha SV - smíšené plochy výroby a služeb) z důvodu existujícího podzemního vrtu včetně
rezervoáru vody budovaného pro potřeby městské öásti dle návrhu, ktený je přílohou č. 7 zápisu
a uloŽit vedoucí Stavebnĺho odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli UPmB - odboru
Územního plánovánía rozvoje MMB.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit se Zadáním 44. souboru změn
Územnĺho plánu města Brna, které je přílohou č. 8 zápisu, včetně grafických částí - změny na
ljzemi MČ Brno_Bohunice - B3t13-l, B5/13_ll, 86/13-ll, 87t13-ll, B9/13-ll, B10/13-ll, B12ĺ14-ll,
819/15_l, 81/15_ll a 886/15-ll a uloŽit vedoucĺ Stavebního odboru zaslat toto stanovisko
pořizovateli Úpmg - odboru územního plánování a rozvoje MMB.
Hlasování - 6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice upozorňuje pořizovatele technické studie ,,Parkovacĺ objekt Kampus"
na nevhodnost umístění parkovacího domu s funkcí P+R při křĺŽovatce Jihlavská-Netroufalky na
pozemcích p. č. 1681l22, p. ć,. 1681143 a p. č. 16811171, vše vk. ú. Starý LÍskovec, a to
z důvodu zvýšené dopravní zátěŽe na křižovatce ulic Jihlavská - osová, která bude novým
napojením ještě velmi zhoršena, neboť se jedná oumĺstěnĺ parkovacího objektu pro 1026
automobilů s funkcí P+R, současně na komplikace V provozu křiŽovatky při realizaci přestavby
výše uvedené křiŽovatky a na zrušení části parkovacích stání při FN Brno, kdy tato parkovací
stání musí být nahrazena, nesouhlasí s umístěním parkovacĺho domu s funkcí P+R při
křiżovatce Jihlavská-Netroufalky na pozemcích p' č' 1681l22, p. č. 1681l43 a p.č. 16811171,
vše v k. ú' Starý Lískovec, z důvodu rozporu ve specifikaci funkční plochy oz _ plochy
stabilizované, plochy zdravotnictví. Soulad s Územním plánem města Brna bude splněn pouze
v případě, Že se bude jednat o objekt se sdruŽenou funkcí parkování pro FN Brno a funkcí P+R,
doporučuje, vzhledem k plánované výstavbě haly a dalších sportovišť, pro umístění
parkovacího objektu s funkcí P+R parkoviště v západni části Kampusu, plnící jiŽ v současnosti
funkci parkovánĺ' Dle Územního plánu města Brna se jedná o plochy DPR (návrhové, plochy
parkoviště typu ,,Park and Ride"), které jsou přímo pro tento záměr určeny. Jedná se o dvě
parkovací plochy na pozemcích p. č. 1681/105 a p. č. 168'1/109, oba v k. ú' Staý Lískovec,
nebo na pozemcích p. ö,.259914, p. č. 2597181 a p. č. 2598ĺ2, vše v k. Ú. Nový Lískovec'
V případě vyuŽitĺ výše uvedených parkovacích ploch Rada MČ poŽaduje náhradu zrušených
parkovacích stání, které byly zrealizovány pro stávající Kampus, ozeleněnĺ připravovaného
parkovacího domu, především liniové izolační osazení stromů podél ulice Jihlavské, případně
realizaci zelené střechy' předloŽit další stupeň projektové dokumentace stavby ,'Parkovací
objekt Kampus" Radě MČ Brno-Bohunice k posouzení a uktádá vedoucí Stavebního odboru
zaslat toto stanovisko pořizovateli Územního plánu města Brna - odboru územního plánování
a rozvoje MMB.
Hlasovánĺ - 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje zastupitelstvu souhlasit s předloŽeným návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20ĺ2001, kterou se vydává Statut města Brna, Ve zněnĺ
pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č. 9 zápisu a v souladu se zněním s 139 odst. 3 zákona
ć,. 12812000 sb., o obcích, v platném znění, souhlasit s tím, aby Magistrát města Brna vydával
vyjádření kzávaznému stanovisku Krajského úřadu k umístěnĺ stacionárního zdroje uvedeného
v příloze ć. 2 zákona o ochraně ovzdušĺ'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7)

8)
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9) Rada MČ Brno_Bohunice jmenuje k provedení inventarizace majetku MČ 2017 Ústřednĺ
inventarizační komisi ve složení předseda - lng. lva Krpcová, členové _ Soňa Liškutinová'
lng. Dáša Čechová a Kateřina Fialová.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno_Bohunice jmenuje lng. otakara Kamaráda a RNDr. lvanu Šafránkovou
odpovědnými pracovníky za organizačně_technickou přípravu volby prezidenta republiky, která
se bude konat ve dnech 12' a13' ledna 2018, v případě ll. kola volby ve dnech 26. a27.ledna
2018.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ popis projektu,,Hřiště pro parkour a boulder
v Bohunicích" na územi městské části, kteąý je přĺlohou č. 10 zápisu, skutečnost, že finanční
prostředky na realizacĺ a správu předmětného projektu budou hrazeny z prostředků
participativního rozpočtu města Brna po dobu tří let a realizace tohoto projektu je závislá na
výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2017, souhlasĺ s realizací
předloŽeného projektu ,,Hřiště pro parkour a boulder v Bohunicích" V roce 2018 a ukládá
vedoucí Finančního odboru zaslat toto stanovisko na MMB.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,Mějme nadhled - rozhledna na
terveném kopci'' na území městské části, skutečnost, Že finančnĺ prostředky na realizaci
a správu předmětného projektu budou hrazeny z prostředků participativního rozpočtu města
Brna po dobu tří let a realizace tohoto projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města,
které proběhne v listopadu 2017, souhlasĺ s realizací předloŽeného projektu ,,Mějme nadhled -
rozhledna na Červeném kopci" V roce 2018 a uktádá vedoucí Finančního odboru zaslat toto
stanovisko na MMB.
Hlasování - 2121216. Návrh usnesení nebyl schválen.

13) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,Komunitní zahrada Červený kopec'',
na Územi městské části, skutečnost, Že finanční prostředky na realizaci a správu předmětného
projektu budou hrazeny z prostředků participativního rozpočtu města Brna po dobu třĺ let
a realizace tohoto projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne
v listopadu 2017, souhlasí s realizací předloŽeného projektu ,,Komunitní zahrada Červený
kopec" V roce 2018 a ukládá vedoucĺ Finančnĺho odboru zaslat toto stanovisko na MMB'
Hlasování - 014ĺ216' Návrh usnesení nebyl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,oplocení výběhu pro psy na ulici
Ukrajinská", na území městské části, který je přílohu č;. 11 zápisu, skutečnost, Že finanční
prostředky na realizaci a správu předmětného projektu budou hrazeny z prostředků
participativního rozpočtu města Brna po dobu třĺ let a realizace tohoto projektu je závislá na
výsledku hlasování občanŮ města, které proběhne v listopadu 2017, souhlasí s realizací
předloŽeného projektu ,,oplocenĺ výběhu pro psy na ulici Ukrajinská" V roce 2018 a ukládá
vedoucĺ Finančního odboru zaslat toto stanovisko na MMB.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

15) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemek ve vlastnictví statutárního města
Brna p. č. 20111 v k. Ú' Bohunice, ke kterému vykonává správu společnost Brněnské
komunikace a's', za Účelem realizace stavby ,,RVDSL1726 M B BoBo2170-BoBo1HR MET,
telekomunikační a NN přípojka pro nový rozvaděč u křiŽovatky ulic Lískovecká, Čeňka RůŽĺčky
V Brně", souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, které jsou
MČ Brno_Bohunice svěřeny p. č' 203t6 a p. č. 20317, oba v k. ú. Bohunice, za účelem
realizacestavby ,,RVDSL1726 M B BoBo217O-BoBo1HR MET, telekomunikačnĺ a NN
přípojka pro nový rozvaděč u křiŽovatky ulic Lískovecká, Čeňka RŮžičky V Brně", vše dle
předloŽené dokumentace společnosti LR cESARo, Novoměstská 1a, Brno, lC 60705213,
zVllll2017,kteráje přílohou ć. 12zápisu, za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy nebo
zámkové dlaŽby v celé šĺřce dotčených zpevněných ploch, včetně provedenĺ obnovy všech
travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi a za splněnĺ podmínek vydaných
odborem technických sluŽeb ÚľtĺČ grno-Bohunice, dále s uzavřenĺm smlouvy o smlouvě
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budoucí ke zřízeni sluŽebnosti sluŽebných pozemků p. č' 203/6 a p. č. 20317, oba
v k. ú. Bohunice prostřednictvím odboru investičního MMB a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

'l6) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města
Brna p. č,' 201ĺ1v k. Ú. Bohunĺce, ke kterému vykonává správu MČ Brno-Bohunice za Úěelem
realizacestavby ,,RVDSL1729 M B BoBoz171-BoBo1HR MET, telekomunikační a NN
přípojka pro nový rozvaděč před č. o. 6 na ul' Souhrady v Brně" dle předloŽené dokumentace
společnostĺ LR cESARo, Novoměstská 1a, Brno, lt60705213, zYltlt^O17,kteráje přílohou
č. 13 zápisu, za podmínky 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 za splněnĺ podmínek vydaných odborem technĺckých sluŽeb
ÚľĺČ grno-Bohunice, dále s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ke zŕízení sluŽebnosti
sluŽebného pozemku p. č. 3314 v k. ú. Bohunice prostřednĺctvím odboru investičního MMB
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ se stavbou,,Vybudování redundantní trasy pro Metropolitní
síť města Brna", na základě které dojde k zavedenĺ 1 ks optického kabelu do místnostĺ
serverovna v 1. PP vbudově SVČ Lány 85/3, Brno, dle přiloŽeného technĺckého znázornění
společnosti Technické sĺtě Brno, a.s', Barvířská 5, 602 oo Brno, lČ 25512285, které je přílohou
č,. 14 zápisu a uk|ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen'

18) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje finanční dotaci poskytnutouzrozpoćtu MČ Brno-Bohunice
spolku Pionýr - 32. PS Galaxie se sídlem Hoštická 75, 642 00 Brno, lČ o1514563, ve výši
15.000 Kö, a to na realizaci projektu,,obnova cedulĺ naučné stezky vBohunicích", ,,Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice" č. o8-1o2l17tMl,
která je přĺlohou č' 15 zápisu, ukládá starostovi Mt schválenou smlouvu o poskytnutí dotace
podepsat a vedoucí Fo provést příslušnou finančníoperaci.
Hlasovánĺ _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

19) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavebními úpravami v místnosti č' 115, č. 1'ĺ6 a změnou
vyuŽitĺ mĺstnosti ě. 1o2, vše v l. NP objektu sVČ Lány 85/3, na pozemku p' č,.37
v k. Ú. Bohunice, pro potřeby vybudovánĺ miniškolky Maceška dle projektové dokumentace od
lng. Aleše Drlého ,,Miniškolka Maceška: Stavební úpravy v l. NP objektu SVČ a KJM Lány 3
vMČ Brno-Bohunice" zo5t2o17, č. z. o7t2O17 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce'
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,obecní sad pro Bohunice a Starý
Lískovec", na území městské části, skutečnost, Že finanční prostředky na realizaci a správu
předmětného projektu budou hrazeny z prostředků participativního rozpočtu města Brna po
dobu tří let a realizace tohoto projektu je závislá na výsledku hlasovánĺ občanů města, které
proběhne v listopadu 2017, souhlasí s realizací předloŽeného projektu ,'obecní sad pro
Bohunice a Starý Lĺskovec" V roce 2018 a ukládá vedoucí Finančního odboru zaslat toto
stanovĺsko na MMB.
Hlasování _ 0161016' Návrh usnesení nebyl schválen'

21) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, vsouladu sustanovením výjimky zč;l. lV. odst..1 písm.
c) Pravidel pro zadávání a výběi dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-
Bohunice, jednoho zájemce, a to z důvodu sloŽitosti stavebních prací (ádrové vrtání v prostém
betonu, sekání ýh), nutnosti zajištění více subdodavatelů a dobrých referencí z jiŽ dřive
realizovaných akcí, dále nabídku uchazeče veřejné zakázky na stavebnĺ práce na akci ,,Zŕízení
propojení ĺľĺonĺno oddělenĺ v 1.NP se schodišťovým prostorem v MŠ Švermova 11 v MČ Brno-
Éohuňice" od společnostĺ PROFIPLAST, spol. s.r.o., Vranovská 38, 614 00, Brno, ll44992785,
s cenou ve výši 147.923,72 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08_103/17lTS svybraným
uchazečem, ktérá je přílohou č. 16 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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22) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č' 1olRMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou ć. 17 zápisu a ukládá
vedoucí Finančního odboru jeho provedenĺ'
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

23) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje protinávrh usnesenĺ ve znění - Rada Mt schvatuje
vyhlášení poptávkového řizeni nj nákup energií pro Mt na období od 01'01.2018 do
31.12.2018 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly vypracovat veškeré dokumenty
pro zadání tohoto řízeni'
Hlasování- 6/0/0/6. Protinávrh usnesení byl schválen.

24) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje předloŽený ,,Návrh na zápis změny zapsaných Údajů do
obchodního střĺku" s soud v Brně , kterým zřizovatel navrhuje výmaz paní Věry

jako ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Brno,Novákové,
Běloruská 4,
Ulbrichové,
PoHÁDKA,

kové anlzace 75 00 16 16 a současně navrhuje zápis paní Simony
jako ředitelky Mateřské školy

75 00 16 16, kteý je přílohou č' 18
zapsaných údajů do obchodního

pří
Č

Brno, Běloruská 4, spěvkové organizace, l

zápĺsu a ukládá starostovi M ,,Návľh na zápis změny
rejstříku'' pro Krajský soud v Brně podepsat'
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonĺn Crha

místostarosta MČ:
pan Milan Hrdlička


