
Zápis
z82. zasedánĺ Rady Mč Brno_Bohunice konaného dne 0í .11.2017

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

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunĺce !ng' Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování _ pro/proti|zdräel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadita
nový bod č. 15) Návrh na přihlášení pohledávek do insolvenčního ŕízení za panem
Dominikem otypkou vcelkové částce 113.461 Kč' Schválený program jednání je
přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 '

ll. Schválenĺ zápisů Rady Mč ze dne í 8.1o.2o17 a dne 25'10.2017:

Rada MC Brno-Bohunice schváIila zápis z 80' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
18.10.2017 a zápis z 81. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne
25.10.2017.
Hlasování -7lol0l7.

llI. Projednávané body dne 0í .11.2o17:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. 08-1ogtfins na akci ,,Úprava
a rekonstrukce veřejného prostranství u nákupního centra ulice Švermova v MČ Brno-
Bohunice" s firmou ZEMAKO, S.r.o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48,
Moravany, lČ 25504o11, s cenou ve výši 6.867.676,2o Kć, bez DPH, která je přílohou
ć,' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-113t17fts (č. dodavatele
vl18l2o17) na dodávku elektřiny pro vánočnĺ osvětleni 2017t2o18 v MC Brno-Bohunice,
se společností Technické sítě Brno, ä.S., Barvířská 5, 602 00 Brno, lc 25512285,
zastoupená panem lng' Pavlem Roučkem, generálním ředitelem, která je přílohou č. 3
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat'
Hlasování _ 7I0I0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ć,. O8-O77117lTS na
akci ,,oprava sociálnich zaŕízení v objektu ZŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice" s firmou
PROF!PLAST s.r.o., Vranovská 38,614 00, Brno, tČ.44964544,kteýje přílohou č.4
zápisu, a to na změnu doby plnění, rozsahu a ceny díla a ukládá starostovi MČ dodater
ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit Dohodu o narovnání
č. o8-116t17tMl mezi statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Bohunice,
společností KALAHA a.s., se sídlem Maříkova 1899/1 , 628 0O Brno, lc zssazls't
a spolecností Střechy Pelán s.r'o., se sídlem Stavební 16215, 602 00 Brno,
lc01466941, ve věci náhrady škody způsobené zatečením do budovy radnice MČ
Brno-Bohunice v roce 2015, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-1 12t17ĺMo na pronájem
od stavbou hrom adných garáŽí při ulici

která je přĺlohou č. 6
zápisu a ukládá starostovi M nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemnĺ smlouvu č. o8-1 14t17tł,Ao na pronájem
částí oplocenĺ napozemkup'č. 1321I51 při ul.Jihlavskáanapozemkup. ć^274713pŕi
ul. okrouhlá, oba v k. ú' Bohunice, se společností Psí hvězda, s.r'o., se sídlem
Bednaříkova 2893t1a, 628 00 Brno, jednající panĺ Kateřinou Batrlovou, lČ oło8ĺ9ĺ9,
která je přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi MC nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7\ Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout cást pozemku p. č. 2833
v k. ú. Bohunĺce o výměře 15 m2 při ulici Švermova, pod stavbou kontejnerového stání,
kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr změnit nájemnĺ smlouvu č. o8-122t11tBo
na č. 1425 v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, uzavřenou

části pozemku p. č,' 132
Pod Nemocnicí s panem

s panem
starostovi

1l7 v k. ú' Bohunice

kteý je přílohou č. 9 zápisu, ukládá
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr

zveĘnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárnĺho
města Brna - p. ć,. 1425, kteý je MC Brno-Bohunice svěřen, p. č. 1427t1, ke kterému
MČ vykonává správu a p. ć,' 1451t3, ke kterému vykonává správu společnost Brněnské
komunikace ä.S., vše v k. ú. Bohunice, za účelem realizace stavby ,,Vybudování
rezervoáru vody v MČ Brno-Bohunice" dle předloŽené dokumentace společnosti
VH atelier, spol. s r' o., se sídlem Lidická 960/81, 602 oo Brno, lC 49437267, zakázkové
č. 06/17 z712017, stupeň DUR, za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy v celé
šířce dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy travních ploch, které
budou dotčeny stavebními pracemi aza splnění podmínek vydaných odborem
technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice, dále s vydáním územního rozhodnutí (DUR)
v rozsahu dokumentace pro stavebnĺ povolení (DSP) pro stavbu ,,Vybudování
rezervoáru vody v MC Brno-Bohunice", dle výše předloŽené projektové dokumentace
a při splnění výše uvedených podmínek a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 7loĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí sprodejem celého pozemku p. č. 1321l94
v k. ú. Bohunice při ulici osová společnosti PEMM Brno s.r.o., se sídlem Brĺgádnická
45,621 00 Brno, lČ 60716312 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 611I0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou,,Nájezdová plošina do bytového domu
Arménská 9, Brno" na pozemku p. č' 1902 v k. ú. Bohunice, dle projektové
dokumentace zpracovanou společností TFDesign s'r.o., Lísek 23, 592 45 Żd'ár nad
Sázavou, lC 26249588, ze září 2017, včetně vydání souhlasu pro stavební ŕízení k této
stavbě a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7 ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí se stavbou ,,Rozvoj dopravní telematiky v letech
2015-2020, část l, Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 5 - K 2.35
Jihlavská - osová" umístěnou do pozemků p. č. 1247l10, p.č. 1247l11, p.č. 1247163,
p. c. 1247179, p. ć,.2341ĺ1, p.ć,' 234112, p. ć,.234115, p.ć.234116, p.ć,.234117, vše
v k. ú. Bohunice, dle projektové dokumentace zpracovanou společnostĺ ELToDo, a. s.,
se sídlem Novodvorská 1o1ot14, 142 oo Praha, lc ąszĺąs17, ze záŕí 2017, zakázkové
číslo 1217710334, stupeň DUR a s vydáním souhlasu pro účely územnĺho ŕizení k výše
uvedené stavbě za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy v celé šířce dotčených
zpevněných ploch, včetně provedení obnovy travních ploch, které budou dotčeny
stavebními pracemi a za splnění podmínek vydaných odborem technických sluŽeb
UMc Brno-Bohunĺce a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a anrm nepatrné
hodnoty zůstavitelky panĺ zemřelé dne
01'03.2017, doporučuje Zastupitelstvu M souhlasit s nabýím 2170 nemovitosti
(pozemek p. ć,.3627 - orná půda) v katastrálnĺm území Želetice u Znojma, zapsané na
LV č. 218, a ukládá vedoucĺmu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
JUDr. Jiřímu Fryčovi.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásili panĺ Mgr. Andrea Múdra a pan
MUDr. Radek Pejčoch střet zájmů v dané věci.
Rada MČ Brno-Bohunice stanovuje pro rok 2017 maximáĺní částku peněŽitého daru
pro členy komisĺ Rady MC, kteří nejsou členy ZMl Brno-Bohunice, a to ve výši
2.490 Kč,.

Hlasovánĺ _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schváĺen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje přihlášení pohledávky v celkové částce 1 13.461 Kč
z titulu dl latků z rodlení a nákladů soudního ŕízení za

do insolvenčního řízení vedeného u Krajského
soudu vBrně pod sp. zn. KSBR 26 lNS 1872112017, které je přílohou č' 10 zápisu
a ukládá starostovi MČ Přihlášku pohledávky podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Mĺlan Hrdlička


