
Zápis
z 83. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 15.í 1.2017

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

Zasedánĺ řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonín Crha.

Fo rma záp isu h lasován í - pro/p ro til zdrtel se/p říto m no

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednánĺ, do kterého zařadila
nový bod ć'z!) Stanovisko k přijĺmání účelově určených finančních darů příspěvkovou
organizací ZS a MS Brno, Vedlejší 10. Schválený program jednání je přílohou ě. 1

zápisu.
Hlasování - 5l0l0l5.

ll. Schvátení zápisu Rady Mč ze dne 0í .11.2017:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválita zápis z 82. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
01.11.2017 .

Hlasování _ 5l0l0l5

lll. Pľojednávané body dne í5.í 1.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,MINIŠKOLKA
MACEŠKA: stavebnĺ úpravyv1.NP objektu SVČ a KJM Lány 3 vMČ Brno-Bohunice"
a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávaci podmínky a seznam
firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dáte Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení
předsedkyně - Mgr. Lucie Stará, místopředsedkyně - panĺ Kateřina Schielová, člen -
Mgr. Leoš Šmídek a náhradníky komise - !ng. Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku
a pana Josefa Jurase. Příloha č.2 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
HIasování - 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje smlouvu o dílo č. 08_1 17t17tTs na akci ,,oprava
zpevněných ploch a schodiště k bytovému domu Rolnická 9 v MČ Brno_Bohunice" se
společnostĺ ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 66448 Moravany, |Č 25504011,
která je přílohou č. 3 zápisu a ukIádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o zajištěnĺ provozu kotelny a vybraných
energetických sluŽeb č. 08_119l17lMc se společnostĺ ERDING, a. s., se sĺdlem Brno,
Zaoralova 2o58l5, lČ 25512455, zastoupenou panem Františkem Vlahou, předsedou
představenstva, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení opravy
účelové komunikace č. 08-088/17lTs na akci ,,oprava účelové komunikace na ulici Pod
Nemocnicí - příjezd ke garáŽĺm a k autoservisu v MČ Brno_Bohunice" se společnostĺ
ZEMAKO, s.r.o.' Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČ 25504011', kteý je
přílohou ć. 5 zápisu, a to na změnu termínu a uktádá starostovi nĺČ oooatek ke
smlouvě o provedení opravy účelové komunikace podepsat'
Hlasování -7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje vyplacenĺ mimořádných jednorázových odměn
pracovníkům úřadu za zĄištění činnosti tajemníků výborrll zMĆ, komisí Rady MČ
a členů školských rad v roce 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6
zápisu, dále na základě ustanovení s 102 odst. 3 zákona ć,. 128ĺ2000 Sb., o obcích
v platném zněnĺ, vyplacení jednorázových peněiiých darů členům komisí Rady MČ,
kteří nejsou členy zastupitelstva, za práci v komisích V roce 2017 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou ě.7 zápisu a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit
proplacenĺ schválených odměn a peněŽitých darů.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺ doporučený program XlX. zasedání ZMČ
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 13.12.2017:
!. organizaÖní body

a) Určenĺ zapisovatele, sčltatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XlX. zasedáníZMt Brno-Bohunice
c) Informace o zpřĺstupnění vybraných aplikací Geografického informačního

systému města Brna (GISMB) k nahlíŽení členům zMČ a předání přístupových
údajů

ll. Body programu
1) Zpráva o hospodařenĺ MČ Brno-Bohunice za obdobĺ 01. - 11.2017
2) Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunlce na rok 2018
3) Návrh novely Zásad odměňovánĺ neuvotněných členů Zast-upitelstva MČ Brno-

Bohunice, členů výborů zMČ a členů komisí Rady MČ Brno-Bohunice -
nečlenů zMČ,

4) Návrh na stanovení nové výše měsíčnĺ odměny neuvolněným členům zMl
Brno_Bohunice za výkon funkce

5) Návrh výše peněŽitého daru členovi Kontrolního výboru zMČ, kteý neníčlenem
zastupitelstva, za výkon funkce V roce 2017

6) Stanovisko ke spolufinancování projektu ,,Rekonstrukce podmínek pro
vyučování přírodovědných předmětů vobjektu zš Vedlejší 10v MČ Brno-
Bohunice"

7) Návrh dohody o narovnání č' 08_1 16117IMČ
8) Návrh novely Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
9) Stanovisko ke změně Územnĺho plánu města Brna v lokalitě při ulici Netroufalky
10) Stanovisko k návrhu na nabytí nepatrného majetku
11) Zveřejňování podkladů pro jednánÍ zMČ Brno_Bohunice
12) Návrh na udělení Čestných medailí MČ Brno-Bohunice a finančních darů
13) Stanovisko k uplatnění předkupnĺho práva na koupi nemovitosti - zahradního

objektu č. ev. 463 na pozemku p. č. 156112 v k. Ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly
14) Různé

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočet MČ Brno-
Bohunice na rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu, uloŽit
zajištěnĺ jeho plněnĺ všem vedoucím pracovnĺkům ÚÍtĺČ Brno-Bohunice a ukládá
tajemníkovi zveřejnit návrh Rozpočtu MČ pro rok 2018 zákonem stanoveným
způsobem.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje Zastupitelstvu MČ schválit,,Zásady odměňování
uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Brno-Bohunice, členů výborů ZMČ ačlenů
komisí RMČ - nečlenů zMČ" dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 9 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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9) Rada MČ Brno_Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ s účinností od 01.o1.2018

stanovit, v souladu se zněním s 71 - S 8'ĺa zákona ě' 12812000 sb., o obcĺch, ve znění
pozdějších změn a doplňků, platným ustanovením přĺlohy nařízení vlády o výšl odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a schválenými Zásadami
odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Brno-Bohunice, nové měsíční
odměny neuvolněným členům ZMČ za jednotlivé funkce takto - člen rady 5.599 Kč,
předseda komise 2.799 Kč, předseda výboru 2.799 Kč, člen komise 2.332 Kč, člen
výboru 2.332 Kč, člen přestupkové komise 2.332 Kč, člen zastupĺtelstva bez dalších
funkcí 1.399 Kě. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolenĺ do příslušné funkce. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva MČ, bude odměna
poskýována ode dne sloŽenĺ slibu' Dále Rada MČ doporučuje zastupitelstvu stanovit
výsIednou odměnu jako souhrn schválených odměn v případě souběhu výkonu více
funkcĺ neuvolněných členů Zastupitelstva MČ. Do souhrnu odměn jsou zahrnuty vŽdy
maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou Zastupitelstvem MC
a schválit stanovené měsíění odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ pro rok
2018 dle předloŽeného návrhu s jmenovitým uvedením všech neuvolněných členů
Zastupitelstva MČ s výší odměn za konkrétní funkce, včetně výše souhrnu odměn za
souběh funkcí, kteý je přílohou č. 10 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila panĺ Mgr' Andrea Múdra střet
zájmü v dané věci. Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit, na
základě ustanovení s 84 odst. 2 písm. u) zákona ć. 12812000 Sb., o obcích v platném
zněnĺ, vyplacenĺ jednorázového peněŽitého daru ve výši 2A90 Kč členovi Kontrolního
výboru zMl panu MUDr. Peterovi Múdremu za dobrou práci v tomto výboru V roce
2017.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno_Bohunice doporuěuje Zastupitelstvu MČ schválit s okamŽitou platností
novelu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice dle předtoŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 11 zápisu'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatřeni ć,. 13/RzMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 12 zápisu
a ukládá vedoucĺ odboru finaněního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost o ponechání nevyčerpaných prostředků
účelově určené dotace k zajištěnĺ financování činností MČ souvisejícĺch s výkonem
práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám
vmajetku města, nezařazených do kategorie místních komunikací do roku 2018 dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 13 zápisu, ukládá starostovi MČ zádost
podepsat a vedoucí Finančního odboru zaslat Žádost na odbor dopravy MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlási] pan MUDr' Radek Pejčoch střet
zájmü v dané věci. Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje s ričinností od 01.12.2017,
v souladu se zněním s 167 odst. 2 zákona ć,. 56112004 sb., školský zákon v platném
znění, za členy Štolsre rady ZŠ Brno, Arménská 21, příspěvkové organĺzace, paní
llonu Šlachtovou, pana Mgr. Josefa Mamulu, panĺ lng. Janu Florianovou aza čteny
Štolsłe rady ZŠ a MŠ Brno, Vedtejší 10, příspěvkové organizace, paní Petru
Pejčochovou, paní Pavlínu Kouřilovou a pana lng. Antonĺna Brzobohatého a ukládá
tajemníkovi úřadu zaslat toto usnesení ředitelům příslušných příspěvkových organizacĺ'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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15) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněnĺm s 102 odst.2 písm. h) a s 122zákona
ć. 12812000 sb., o obcích v platném znění, ukončuje s okamŽitou platností činnost
Pracovní skupiny pro pořádání oslav 780 let od první písemné zmínky o obci Bohunice,
odvolává z funkce členů Pracovní skupiny pro pořádání oslav 780 tet od první písemné
zmínky o obci Bohunice pana Milana Hrdličku, pana lng. Antonína Crhu, pana
Mgr. Michala Kincla, pana Josefa Jurase, pana lng. Antonína Brzobohatého, pana
Ing. Romana Chytila, pana lng' Dušana Murča, paní Mgr. Lucil Starou, pana
Mgr. Tomáše DoleŽala, pana Zdeňka Táborského, pana lng. Václava Zavadila, paní
Lenku Ruěkovou, pana RNDr. Jana Harmatu, pana Lud'ka Urbánka, pana Mgr. Pavla
Sapáka a ukládá tajemnĺkovi Úřadu sdělit tuto skutečnost všem odvolaným členům
pracovní skupiny.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ se zastavením ŕízeni a antm e
hodn zůstavitele pana

zemřelého dne 09.07.2017 a uk!ádá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko notáři Mgr. Petru Šedivému'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavenĺm ŕízení a anlm etku e
nĺ
dne 25.01 .2017 a ukládá vedoucĺmu Sociálnĺho odboru sdělit

toto stanovisko notáři Mgr. Petru Šedĺvému.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s prodejem částí pozemků p' č. 2994 o výměře
10m2, p.č.2996 o výměře 4 m2, p' č.2998 ovýměře 12m2 a p.č. 3001 o výměře
10 m2, vše v k. ú. Bohunice při ul. Rolnická, Společenství vlastníků Rolnická 5, Brno,
lČ 045 57 1o7, se sĺdlem Rolnická 660/5, 625 oo Brno a uktádá vedoucí odboru
bytového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasĺ se stavbou dle projektové dokumentace ,,Hokejové
centrum mládeŽe Brno-Bohunice" na pozemcích statutárního města Brna p. č.274311,
p. č. 274711, p'č' 274712, p. ě. 274713, p. č' 274718, p.č,.274814, p. č. 274817,
p. ě,.2748/9, p. č,. 2748t10 a p. ć,. 2748111, ke kteým MČ Brno-Bohunice vykonává
správu, dále na pozemcích p' č. 2748ĺ13 a p. č' 2748112, ke kteým vykonává správu
odbor správy majetku MMB a pozemku p. č. 274411, ke kterému vykonává správu
odbor dopravy MMB _ Brněnské komunikace a's', Renneská třĺda, 787, 63900, Brno
a na pozemcích TJ Tatran Brno, z' s., p.č. 1317113, p. č. 274714, p. č. 274811
a p.č' 274818, vše v k. Ú. Bohunice, zpracovanou společností BERNarch, s.r.o., Severní
1021,664 42 Modřice, lČ 04153707' ze srpna 2017, ćĺslo zakázky 1ooo4, dále
s vydánĺm souhlasu pro územní řízení k výše uvedené stavbě a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

20) Rada MČ Brno-Bohunice trvá na svém usnesení k bodu č. 24) programu
z 47. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 13.o7.2016 a na svém usnesení
kbodu č. 14) programu z64. zasedání Rady MČ Brno_Bohunice konaného dne
08.03.2017, souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace,,R 110 kV Moravany-
zaústění VN |l. et" Část: so 01 _ Rozšíření distribučnĺ sítě kVN, Část: So 02 _

Rekonstrukce kVN, Část: so 03 - Rozšíření distribuční sítě kVN, Část: So 04 -
Rekonstrukce kNN, na pozemcích statutárního města Brna p. ć' 89812, p.č' 1085/39,
p.č. 1101, p. ć. 1175, p.č. 1176ap'č'1177, ke kteým MČ Brno-Bohunicevykonává

hodnoty zůstavitelky pa

-
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spráVu, pozemku p. č. 1o97l12, kteý je MČ Brno-Bohunice svěřen, pozemků
p.č. 1136/8, p.č. 114418, p'č'114419, p'č. 114515 a p.č' 1178ĺ27, ke kteým vykonává
správu odbor dopravy MMB - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída, 787, 63900,
Brno, vše v k. ú. Bohunice, zpracovanou společností Puttner, s'r.o., Šumavská 416t15,
602 oo Brno, ll zssszs13, zŕĺjna 2017, zak. č. 014_000182, dále s vydáním souhlasu
pro Územní řízení k výše uvedené stavbě a uk!ádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _7lolol7. Návrh usnesení byl schváIen.

21) Rada MČ Brno_Bohunice schval obní ohledně za lacení
5.942 Kč s adresovanou

, která je přílohou č. 14 zápisu a ukládá starostovi
předŽalobnĺ výzvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením Íízení a áním ma ne
hodnoty zůstavitele panaI 13.09.2017 a ukládá vedoucímu Sociálnĺho odboru sdělit
toto stanovisko notáři Mgr. Pavlu Bernardovi'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

23) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke smlouvě o zhotovenĺ projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-100/17lTS na akci ,,Rekonstrukce prostoru
bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno_Bohunice" se společností DIMENSE
V.o.s., se sĺdlem Hrnčířská 15, Brno, 602 oo, lČ27753379, kteý je přílohou č. 15
zápisu, a to na změnu rozsahu předmětu plněnĺ, ceny dĺla a změnu doby plnění
a ukládá starostovi MČ dodatek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

24) Rada Mt Brno_Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst' 7 písm. b) zákona
ć'25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějšĺch
předpisů, příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, přijmout peněŽní dary za
Účelem úhrady úplaty za školní stravování pro sociálně slabé a znevýhodněné děti
a ukládá !ng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10.
H]asování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ: ...
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MČ: ...
pan Milan Hrdliěka


