
Z á p i s 
 

z 86. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 20.12.2017 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, paní Podborská, Mgr. Múdra, 

Mgr. Nádvorníková, Ing. Kamarád 
 
Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
II. Schválení zápisů Rady MČ ze dne 29.11.2017 a dne 06.12.2017: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 84. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
29.11.2017 a zápis z 85. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne 06.12.2017. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
III. Projednávané body dne 20.12.2017: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje závěrkový list č. 08-128/17/MO se společností EP 

ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, IČ 27386643 a závěrkový list č. 08-
129/17/MO se společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, Praha 1, IČ 60193492, na 
období od 01.01.2018 do 31.12.2018, které jsou přílohami č. 2 a č. 3 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-131/17/MO (č. dodavatele 2010030849) 

o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, která je přílohou č. 4 zápisu 
a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. č. 08-124/17/MO se Společenstvím 

vlastníků Švermova 13, se sídlem Švermova 235/13, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 29302501, 
která je přílohou č. 5 zápisu, nájemní smlouvu č. 08-125/17/MO, se Společenstvím vlastníků 
Švermova 15, Brno, se sídlem Švermova 230/15, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 03328627, která je 
přílohou č. 6 zápisu a nájemní smlouvu č. 08-126/17/MO se Společenstvím vlastníků Švermova 
17, Brno, se sídlem Švermova 228/17, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 03618072, která je přílohou 
č. 7 zápisu, a to vše na pronájem částí pozemku p. č. 2833 v k. ú. Bohunice pod stavbou 
kontejnerového stání a ukládá starostovi MČ nájemní smlouvy podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-132/17/MČ o poskytování služby 

elektronického bankovnictví MultiCash s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha, IČ 45244782, která je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu 
o poskytování služby elektronického bankovnictví MultiCash podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočty příspěvkových organizací MŠ Brno, 

Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4, MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, 
Brno, Švermova 11, MŠ Brno, Uzbecká 30, ZŠ Brno, Arménská 21, ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10, 
na rok 2018 dle předložených návrhů, které jsou přílohami č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 
zápisu, ukládá jednotlivým ředitelům PO jejich dodržování a vedoucí FO jejich zveřejnění na 
internetových stránkách MČ. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 
MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4, MŠ se speciální třídou pro děti 
s vadami řeči, Brno, Švermova 11, MŠ Brno, Uzbecká 30, ZŠ Brno, Arménská 21, ZŠ + MŠ 
Brno, Vedlejší 10, na období 2019-2020 dle předložených návrhů, které jsou přílohami č. 15, 
č. 16, č. 17, č. 18, č. 19 a č. 20 zápisu, ukládá jednotlivým ředitelům PO jejich dodržování 
a vedoucí FO jejich zveřejnění na internetových stránkách MČ. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2017 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 21 zápisu a ukládá 
vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
č. 08-133/17/MČ se statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 
Brno, IČ 44992785, týkající se nákupu mobilních hlasových a datových služeb, která je přílohou 
č. 22 zápisu a ukládá starostovi MČ dohodu podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Dodatek č. 1 (včetně zmocnění) k Rámcové smlouvě na 
obstarávání sociálních pohřbů pro MČ Brno-Bohunice č. 08-075/15/MČ z důvodu návazností na 
změny právních předpisů, který je přílohou č. 23 zápisu a ukládá starostovi MČ Dodatek č. 1 
(včetně zmocnění) podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

10) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1918/2, p. č. 2031 
a p. č. 2330 ve vlastnictví města Brna, přilehlých k budově č. pop. 574/1, která je součástí 
pozemku p. č. 1918, ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Bohunice při ul. Ukrajinská, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit 
toto stanovisko žadateli 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace „Brno, 
ul. Vyhlídalova – 15 B.J. Brno-Bohunice – p. č. 974/60, objekt SO 07 - Komunikace, chodníky, 
zídky“ na pozemcích statutárního města Brna p. č. 70/1 a p. č. 70/3, ke kterým vykonává správu 
společnost Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída 787, 639 00, Brno, p. č. 955/1 
a p. č. 974/2, ke kterým vykonává správu MČ Brno-Bohunice a na pozemku p. č. 974/31, který 
je MČ svěřen, zpracovanou společností Ar-stA, s. r. o., 664 71 Veverská Bitýška, IČ 29211972, 
z července 2017, č. zakázky AA04/13, vydává souhlas pro stavební řízení k výše uvedené 
stavbě pouze za předpokladu splnění těchto podmínek: 
- bude vypořádán majetkoprávní vztah k pozemku, 
- vlastní napojení z ulice Vyhlídalova bude řešeno jako místní komunikace dle podmínek 

pasportu společnosti Brněnské komunikace, a. s., které bude komunikace po kolaudaci 
majetkově předána, 

- obslužná účelová (areálová) komunikace s parkovištěm, chodníkem a pásem zeleně 
u bytového domu zůstane v majetku a správě stavebníka (vlastníka domu) 

a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace „Rozšíření kapacity 
parkovacích stání na ulici Ukrajinská v MČ Brno-Bohunice“ na pozemcích statutárního města 
Brna p. č. 2115, ke kterému vykonává správu MČ Brno-Bohunice a p. č. 2117, p. č. 2118/1, ke 
kterým vykonává správu společnost Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787, 639 00, 
Brno, vše v k. ú. Bohunice při ulici Ukrajinská, zpracovanou společností UNIVERS PROJEKT, 
v.o.s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IČ 60774609, z listopadu 2017, vydává souhlas pro 
územní řízení a stavební povolení k výše uvedené stavbě, za podmínky provedení obnovy 
zeleně v místech dotčených stavbou a za splnění podmínek stanovených Odborem technických 
služeb ÚMČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti ke služebným 

pozemkům statutárního města Brna p. č. 2768, p. č. 2769 a p. č. 2773, vše v k. ú. Bohunice při 
ulici Švermova, svěřených MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí Odboru majetkového 
a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 

Brna p. č. 2768, p. č. 2769, p. č. 2770, p. č. 2773, p. č. 2838 a p. č. 2844, které jsou MČ Brno-
Bohunice svěřeny, dále p. č. 2767, p. č. 2771, p. č. 2811, p. č. 2814, p. č. 2836, p. č. 2839, 
p. č. 2840 a p. č. 2841/1, ke kterým MČ vykonává správu, vše v k. ú. Bohunice, za účelem 
realizace stavby „Brno, Švermova, obnova VN 212, 213, 1224“, dle předložené dokumentace 
společnosti EEIKA Brno, s.r.o. Kšírova 120, 619 00 Brno, IČ 25573829, zakázkové č. 05-7016 
z 11/2017, za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy v celé šířce dotčených zpevněných 
ploch, včetně provedení obnovy travních ploch resp. dřevin, které budou dotčeny stavebními 
pracemi a za splnění podmínek vydaných Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice, 
dále se zřízením věcného břemene – služebnosti ke služebným pozemkům statutárního města 
Brna p. č. 2768, p. č. 2769, p. č. 2770, p. č. 2773, p. č. 2795, p. č. 2838 a p. č. 2844, vše 
v k. ú. Bohunice, svěřených MČ Brno-Bohunice, vydává souhlas pro územní řízení k uvedené 
stavbě, za výše zmíněných podmínek a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit 
toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
15) Rada MČ Brno-Bohunice určuje, že místem pro konání slavnostních obřadů ve správním 

obvodu MČ Brno-Bohunice je obřadní síň v budově Úřadu městské části Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3, 625 00 Brno. Dny určené pro konání slavnostních obřadů jsou pondělí až neděle. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ……..………………………… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha pan Milan Hrdlička 
 


