
Zápis
z 79. zasedání Radv Mě Brno-Bohunice konaného dne 27.09.2017

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

Zasedánířídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonín Crha.

Podborská, Mgr.Múdra,

Form a zápisu h l asová n ĺ - pľo/pľotilzdriel se/přítom n o

l. Pľogľam jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednánĺ, který je přílohou
č. 1 zápisu'
Hlasování - 61010ĺ6.

lt. Schvátenĺ zápisu Rady Mc ze dne í3.09.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 78. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
13.09.2017.
Hlasování - 610ĺ016.

llt. Projednávané body dne 27.09.2017:

1) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluje nabĺdku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,oprava
sociálních zaŕizení v objektu zŠ veolejsĺ 10 v Mt Brno-Bohunice" od firmy PROF|PLAST,
spol' s r'o., Vranovská 38, 614 oo Brno, lČ 44964544, náklady vevýši 3'812.798 Kě bez DPH,
smlouvu o dílo ě,' 08-077l17/TS s firmou PROFIPLAST, spol. s r.o', Vranovská 38, 614 00 Brno,
ll44964544, která je přílohou č:.2zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno_Boh
č.08-180/04/Bo na

unice schvaluje dohodu ö. 08-104/17lMo o ukoněení
em částĺ ć. 132117 v k. ú. Bohunice

která je přílohou
č' 3 zápisu,zámér pronajmout ěást pozemku p. č. 132117 v k. ú. Bohunice o výměře 15,60 ffi2,
pod stavbou garáŽového domu při ulici Pod Nemocnicí, kteąý je přĺlohou č. 4 zápisu, uk!ádá
starostovi t\ĺČ dohodu a záměr podepsat a vedoucĺ odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ě. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti ě. 08-027n7ns na akci ,,Úprava parkovacích stání na
öásti ulice Na Pískové cestě v MČ Brno_Bohunice" s firmou UNIVERS projekt V.o.s', se sídlem
Brno, Pechova 1595/5, PsČ 615 oo, lČ 60724609, kteý je přílohou č. 5 zápisu, a to na změnu
termĺnu dokoněení projektové dokumentace a ukládá starostovi MC dodatek ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č.08_064/17lTS na akci ,,Vybudování rezervoáru vody
v MČ Brno_Bohunice" s firmou VH atelier, spol' s.r'o., se sídlem Brno, Lidická 960/81, Pst 602
oo, lČ 49437267, ktený je přílohou č. 6 zápisu, a to na změnu termínů dokončenĺ projektové
dokumentace a ukládá starostovi uČ dodatek ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace
a o inŽenýrské činnost podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti ě. o8-o24t17tTs na akci ,,oprava předprostoru ZŠ a MŠ
Vedlejší 10 v MČ Brno_Bohunice" s firmou lng. Zdeněk Sendler, se sídlem Brno, Wanklovo
576ĺ6i, Pst 602 oo, lČ 12189391, kteąý je přílohou ö,. 7 zápisu, a to na změnu termínu
dokončení projektové dokumentace a ukládá starostovi MČ oooatek ke smlouvě o zhotovení
projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08_117l16lVo o sdružených
sluŽbách dodávky plynu sfirmou lnnogy Energie, s'r'o., Limuzská 313512, 108 00 Praha 10,
lt 499o32og, kteiá je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno_Boh
č. 08_116/16/Mo na

unice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení
na m č. 30 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 s

dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č' 9 zápisu
a ukIádá starostovi M dodatek podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výpověd'Dohody č. 08-054/08/80 o reŽimu PĘávání
datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B, uzavřenou s Ceskou
poštou, s. p., se sĺdlem Praha'ĺ, Politických vězňů 9o9t4, PsČ225 99, tČ 47114983, která je
přílohou č' 10 zápisu a ukládá starostovi MC výpověd'dohody podepsat.
Hlasovánĺ -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje rozpočtové opatření ě. 11lRMČ vrozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č;. 11 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila protinávrh usnesení ve znění - Rada MČ souhtasí
s bezúplatným nabytím pozemků p. ě' 117917 - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře
37 m2 a p. č. 117918 - ostatnĺ plocha ostatní komunikace - o výměře 6 m2, oba v k. ú. Bohunice,
z vlastnictvĺ ČR-ÚzsVM do vlastnictví statutárního města Brna, nesouhlasí se zajĺštěním
správy předmětných pozemkŮ z úrovně MČ Brno_Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB'
Hlasování _7l0l0l7. Protinávrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města
Brna, p. č,' 2768, p. č;. 2769, p. ě' 2770 a p. ć. 2773, které jsou MC Brno-Bohunice svěřeny
a p. ö' 276512, p' č' 2767, p. č,' 2771, p' ć' 280Ą p. č. 2812, p' ć,.2818, p. č. 282511 a p' č' 2836,
ke kteqým MČ vykonává správu, vše v k' ú' Bohunice, za účelem realizace stavby ,,Brno,
Švermova 9, Úprava kab. vedení NN'' dle předloŽené dokumentace spoleěnosti EEIKA Brno,
s.r.o. Kšírova 12O,619 0o Brno, tČ 25573829,zakázkové č.05-4317 z8ĺ2017, za podmínky
zajištěnĺ obnovy obrusné vrstvy v celé šířce dotčených zpevněných ploch, včetně provedenĺ
obnovy travnĺch ploch resp. dřevin, které budou dotěeny stavebními pracemi a za splnění
podmínek vydaných odborem technických sluŽeb Úľĺt grno-Bohunice a uktádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice neschvaluje úhradu nákladů vynaloŽených na pokácení stromů
rostoucí mimo les na pronajímaných pozemcích, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty
z úrovně MČ Brno-Bohunice, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadatelce a postupovat v souladu s tĺmto usnesenĺm v obdobných Žádostech.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.



13) Rada Mt
zůstaviteleI,
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Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řizení a lm hodn

zemřelého dne 09.08.2016 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notářce Mgr. Gajané Rejzkové'
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesenÍ byl schválen'

14) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí ,,Petĺci za odstranění hluku v parku na ulici
Švermova" obyvatel bydlĺcĺch v domě na ulici Švermova 1, 3, 5, 7 , 13, 15, 17 a 21, doŽadujĺcích
se sjednání nápravy rušení nočního klidu v zónách - sVČ Labyrint, skatepark a altány v parku
při ul. osová, podanou na Út\ĺČ Brno_Bohunice dne 04'09'2017, schvaluje pĺsemnou odpověd'
na tuto petici dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č;. 12 zápisu, ukládá starostovi MČ
odpověd' podepsat a vedoucĺ odboru technických sluŽeb odeslat odpověd' na poŽadovanou
adresu uvedenou v petici.
Hlasování -7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zámér pronajmout části oplocenĺ ve vlastnictví MČ na
pozemku p' ě' 1321161 při ulici Jihlavská a na pozemku p. ć,' 274711 při ulici okrouhlá, oba
v k. ú. Bohunice, kteý je přílohou č' 13 zápisu, ukládá starostovi Mt záměr podepsat
a vedoucĺ odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno_Bohunĺce schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu Pod
Nemocnicí ě. pop' 603, č' or' 25, na pozemku p. č' 264011 v k. ú. Bohunice, kteý je přílohou
ć.14 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly
záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada Mt Brno-Bohunice ruší své usnesení kbodu č}.21) ze76. zasedání Rady MČ konané
dne 30.08.2017, schvaluje provedenĺ zateplení střešního pláště formou zelené střechy v rámci
veřejné zakázky ,'Zateplení objektu Ukrajinská 2b v MČ Brno-Bohunĺce" a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly zaslat toto stanovisko na odbor investiční MMB.
Hlasovánĺ -7lol0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta Mt
lng. Antonín Crha

mÍstostarosta MČ
pan Milan Hrdlička


