
Zápis
z 84. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 29.1í.20í7

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

Zasedánířídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápis u h l asován í - pro/protil zdržel se/přĺtom no.

l. Pľogľam jednánĺ:

Rada MČ Brno_Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila nový bod
č. 14) Návrh rozpočtového opatření č. 14lRMc a nový bod č. 15) Návrh dohody o narovnání
ć.08-121ĺ17lMc. Schválený program jednánĺje přílohou č. 'ĺ zápisu'
Hlasovánĺ -7l0l0l7 '

pronájem pozemků p' ě. 1424 a p'č. 1425, oba v k. ú. Bohunice s

-, 

kteý je přílohou ć. 4 zápisu a uktádá starostovi M

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne í5.ĺ 1.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 83. zasedání Rady Mt, které se konalo dne
15.11.2017.
Hlasování _7lolo|7

lll. Projednávané body dne 29.ĺ 1.2017:.

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č' o8-12ol17tMo (č. dodavatele 9551349217)
o sdrużených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,
F'A. Gerstnera 2151t6,37o 49 České Budějovice, lČ 26078201, kteráje přílohou č.2 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního urěení
č.08-001/17lMo na na m ö' 1 vDomě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 s

dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 3 zápisu
a ukládá starostovi dodatek podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesenĺ byl schválen

3) Rada Mt Brno-Bohunice schvaIuje dodatek č. 1 k náje mní smlouvě č' o8-122l11lBo na

dodatek podepsat.
Hlasování -7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuie Zastupitelstvu MČ souhlasit s dofĺnancováním akce
,,Rekonstrukce podmĺnek pro vyučování přírodovědných předmětů vobjektu zŠ veolejsĺ ĺo
v MČ Brno-Bohunice" V roce 2019 - z finančních prostředků MČ Brno-Bohunice Ve výši
1,5mil.Kč, pověřit ředitele Zš a MŠ Brno, Vedlejšĺ 10, příspěvková organizace, registrací
záměru podle ,,Yýzvy nositele ke sběru projektových záměrů", určit paní lng. Dášu Čechovou
jako kontaktní osobu k projektovému záměru a uloŽit vedoucĺ Finaněního odboru zaslat toto
stanovisko na odbor implementace evropských fondŮ MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice nedoporučuje Zastupitelstvu Mt souhlasit s rozšĺřením plochy BC
(plochy návrhové, plochy čistého bydlení) do plochy KV (plochy návrhové a stabilizované,
plochy kĘinné zeleně všeobecné) a se změnou plochy BC (plochy stabilizované, plochy
čistého bydlení) na plochy BC (plochy návrhové, plochy čistého bydlení) dle předloŽeného
návrhu na změnu Územního plánu města Brna, ktený se nachází v lokalitě při ulici Netroufalky
na pozemcích p' ć. 1341, p' č' 1342, p. č' 1345, p. č. 1344, p.č:.1343l1, p.č. 1343ĺ2,
p'č;'134711, p. č. 134713, p. č;. 1347ĺ6, p' č. 1347110, p' č. 134912, p. č. 134712, p. č,' 134714,
p. č;' 134711 1, vše v k' ú. Bohunice, z důvodu zrušení veřejné zeleně v části území, doporučuje
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Zastupitelstvu Mt souhlasit se změnou části plochy KV (návrhové a stabilizované plochy
krajĺnné zeleně všeobecné) a plochy BC (stabilizované plochy čistého bydlení) na plochy BC
(návrhové plochy čistého bydlení) s indexem podlaŽní plochy 0,8 v lokalitě při ulici Netroufalky
na pozemcích p. č' 1341, p.č. 1342, p. č. 1345, p' č' 1344, p. ć' 134311, p. č. 134711,
p.č'134713, p.č'134716, p.ć.1347110, p. č' 134912, p. č. 134712, p. č. 1347111, vše
v k. ú. Bohunice, a to dle zákresu na přiloŽené situaci, kteý je přílohou č. 5 zápisu a uloŽit
vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli Územního plánu města Brna -
odboru územnĺho plánovánía rozvoje MMB.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ udělit

-,

z důvodu obětavé celoŽivotní práce ve prospěch mládeŽni ckého ivrcholového
sportu v oddílu
MČ Brno-Bohu nice včetně diplomu o udělenĺ této medai

házené v TJ Tatran Bohunĺce u přĺleŽitosti jeho 70. n
e, poskytnout

arozenr Čestnou medailĺ

finanční dar Ve výši 5.000 Kč a uloŽit vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení
schváleného finaněního daru.
Hlasovánĺ -7l0l0ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice nedoporučuje Zastupitelstvu Mt uplatnit předkupní právo k nemovité
věci - chatě č' ev. 463 v k' ú. Bohunice na pozemku p' č' 1561/2 ve vlastnictví statutárního
města Brna do majetku města Brna a souhlasit s následným převzetím nemovité věci _ chaty
č. ev. 463 v k' ú. Bohunice na pozemku p' č. 156112 do správy MC Brno_Bohunice v přĺpadě
odkupu nemovité věci prostřednictvím statutárního města Brno, dopoľučuje Zastupĺtelstvu MČ
trvat na odstranění chaty č' ev. 463 v k. ú. Bohunice na pozemku p. č. 156112, ato z důvodu
doěasnosti stavby a uloŽit vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Majetkovému odboľu MMB.
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunĺce doporučuje Zastupitetstvu MČ ponechat stávající znění přĺlohy
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1212011, o regulaci veřejné produkce
hudby v pohostinských zaŕizenich a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záleŽitostí veřejného pořádku, Ve které jsou stanovena místa, na ktenfch lze
v pohostinských zařizeních a restauračních zahrádkách nacházejících se na území MC Brno_
Bohunice vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase beze změny a ponechat
stávající znění přílohy vyhlášky, tj. ponechat v příloze vyhlášky lokalĺty na ulici Švermova č. 5-9,
na ulici Ukrajinská č. 1-9 lichá, na ulicĺ Havelkova č' 4-20,na ulici Hraničky č;.2-20 sudá, v Po-
Ne od 10:00 hod. do 22:oa hod. a lokality při ulici Dlouhá'ĺ-3 lichá, při ulici Čeňka RůŽičky č.6-
18, na ulici Na Pískové cestě ö' 1-'19 v Po - Ne od 10:00 hod' do 21 :00 hod.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno_Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit předloŽený návrh obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č' 1112017, o nočním klidu, stanovit do přílohy
vyhlášky níŽe uvedené výjimky z doby nočního klidu na rjzemí MČ Brno_Bohunĺce:
- doba nočního klidu na Území MČ Brno-Bohunice od 02:00 do 06:00 hod V noci

z30.04.2018 na 01.05'2018 na pálení ěarodějnic,
- doba nočního klidu na Územi MČ Brno_Bohunice od 02:00 do 06:00 hod v noci

z 09'06.2018 na 10.06.2018 v době konánípivních slavností,
- doba nočního klidu na ÚzemÍ MČ Brno-Bohunice od 24:OO do 06:00 hod v noci

213.06.2018 na 14.6.2018, vnoci 227.06.2018 na 28.6.2018, vnoci 211.07.2018 na
12.07.2018, v noci 225.07.2018 na 26.07.2018, v nociz 08.08.2018 na 09.08.2018 a v noci
z22.08.2018 na 23.08'2018 z důvodu promĺtáníletního kina v Bohunicích,

- doba nočního klidu na území MČ Brno-Bohunice od 24:OO do 06:00 hod v noci
205.09.2018 na 06.09.2018, vnoci 212.09.2018 na 13.09.2018, vnoci z 19.09.2018 na
20.09.2018 a v noci z26.09'2018 na 27'09.2018 z důvodu konání Bohunĺckého hudebního
podzimu

a uloŽit vedoucĺ odboru technických sluŽeb zaslat tyto připomínky odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Brna.
Hlasovánĺ _7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.



-ó-

10) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje pouŽitĺ části rezervnĺch fondů příspěvkových organizací
pro rozvoj hlavní činnosti niŽe uvedených přĺspěvkových organizací, a to Ms Brno,
Amerlingova4,ve výši 26.600 Kč na nákup DDHM, MŠ Brno, Švermova 11, ve výši7.220Kć,
na nákup DDHM, MS Brno, Uzbecká 30 ve výši 7.980 Kč na nákup DDHM, ZS' Brno,
Arménská 21, ve výši 57.000 Kč na opravu sítě LAN, nákup materiálu a DDHM, ZS a MS Brno,
Vedlejšĺ 10, ve výši 36'330 Kč na peněŽní sluŽby a nákup materiálu a ukládá vedoucí
Finančnĺho odboru sdělit toto stanovisko ředitelům předmětných Po'
Hlasovánĺ _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje sníŽenĺ nejvyššího povoleného počtu žákŮ v mateřské
škole, jejĺŽ činnost vykonává příspěvkováorganizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, atozpočtu
56 žáků na 51 žákü, podání Žádosti na odbor školství KĘského úřadu Jihomoravského kĘe
o změnu v údajích v rejstřĺku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Zš a MŠ
Brno, Vedlejšĺ 1o, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ě' 6zápisu, ukládá starostovi Mt
a řediteli příspěvkové organizace písemnou Žádost včetně příloh podepsat a vedoucímu
odboru sociálního zaslat tuto Žádost na odbor školství Krajského úřadu JMK'
Hlasování -7|0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

12) Rada MČ Brno_Bohunice schvátila návrh na staŽenítohoto bodu z programu jednání.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice vyhtašuje s okamŽitou platností anketu Sportovec Bohunic roku
2017.
Hlasovánĺ -7lolol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 14lRMČ v rozpoětu Mt Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,.7 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedenĺ.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvat Dohodu o narovnání ě,. o8-121t17tÚl s
zasto zákonn

zástu
která je přílohou ö. 8 zápisu a ukládá starostovi M Dohodu o narovnání č. 08-

121t17tM podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonĺn Crha

mĺstostarosta MČ:
pan Milan Hrdlička


