
Zápis
z 90. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 21.02.20í8

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr
lng. Kamarád

omluveni: paní Podborská, Mgr. MÚdra

Zasedánířídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

Pejčoch, Mgr. Nádvorníková,

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila norný bod
č' 18) Návrh oznámení pohledávky ve rnýši 2'163'842,31 Kč do řízení o pozůstalosti zůstavitele
pana Aloise Quirence. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápĺsu.
Hlasování _ 5ĺoloĺ5.

tt. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 07.02.2018:

Rada Mt Brno-Bohunice schváIila zápis z 89. zasedání Rady MC, které se konalo dne
07.02.2018.
Hlasování _ 5ĺolol5.

llI. Projednávané body dne 2í.02.2018:

1) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluie zadávací podmínky na akci ',Zateplení objektu radnice MČ
Brno-Bohunice _ ll' etapa" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací
podmínky a seznam firem jsou přílohou ć,.2 záplsu. Dále Rada MČ jmenuje rnýběrovou komisi
ve sloŽení předseda _ lng. Tomáš Moštěk, místopředseda _ lng' Jan Novotný, členka - paní
Kateřina Schielová a náhradníky komise - lng.Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku, pana
Josefa Jurase. Příloha ć,.2 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 5ĺoloĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-031/18/Mc o běŽném účtu se společností
teská spořitelna, a. s., olbrachtova 1929ĺ62,140 oo Praha, lc 45244782,kteráje přílohou č.3
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o běŽném Účtu podepsat.
Hlasování _ 5ĺoloĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 't ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního uröení
č' 08-004/17lMo na n em č. 15 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, s paní

dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č' 4
zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat
Hlasování _ 5ĺ0ĺoĺ5' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje dohodu č.08-029/18iMo o ukončení nájemní sTĽč.08-063/09iBo na n částĺ mku č. 1321ĺ11 v k. ú. Bohunice,
která je přílohou č. 5

zápisu, záměr pronajmout část pozemku p'č. 1321ĺ11 vk. ú. Bohunice při ul. Pod Nemocnicí,
zastavěného objektem garážového domu na dobu neurčitou s jednoměsíční-výpovědní lhůtou,
za nájemné 50 Kč/mzĺrok, který je přílohou č. 6 zápisu, ukládá starostovi MC dohodu a záměr
podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 510ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen'
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č. o8-o3o/18/Mo o ukončení náje mní sml
č.08-293/04ĺBo na části ć. 1321ĺ11 v k. ú. Bohunice s nt

a
která je přílohou č. 7 zápisu, záměr pronajmout část pozemku p. ć,. 1321111 v k. Ú. Bohunice při
ul. Pod Nemocnicí, zastavěného objektem garáŽového domu na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné 50 Kč/m2lrok' kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi Mt
dohodu azáměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení lryl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č. 08-032ĺ18tMo o nájmu bytu zvláštního určení
ö' 11 o velikosti 1 + KK v Domě s pečovatelskou sluŽbou Armónská 4, s nájcmkyní paní

,kterájepřílohouč.9zápisuaukIádástarostoviMC
smlouvu podepsat.
Hlasování - 5l0ĺol5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice beľe na vědomĺ doporučený program XX. zasedání ZMl Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 07.03 '2018:l. organizační body

a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) PředáníCestné medaile MČ Brno-Bohunice panu Radomilu Říčkovi
c) Schválení programu XX. zasedání ZMC Brno-Bohunice

ll. Body programu
1) Zprávao hospodaření MC Brno-Bohunice zaobdobí 01. _ O2.2o18
2) Návrh výše finančních dotací poskytovaných z rozpočtu MC Brno-Bohunice V roce

2018 vybraným organizacím, návrh smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-
Bohunice č. 08-010 až015i18lMČ

3) Návrh dohody o narovnání č. 08-033 ĺ18ĺMĆ
4) Stanovisko k projektu na zavedení rezidentního parkováníve statutárnínl městě Brně
5) Různó

Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Vzhledem k povaze pro-jednávaného materiálu ohlásila paní Mgr. Lucie Stará střet zájmů
v dané věci. Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje výše finaněních dotací poskytnutých
zrozpočtu MC Brno-Bohunice na rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10
zápisu, ,,Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MC Brno-Bohunice"
č. 08-016 aŽ 026, 028ĺ18/Mc, které jsou přílohami č. 11 aŽ ć,. 22 zápisu. doporučuje
zastupitelstvu schválit \4ýše finančních dotací poskytnutých zrozpočtu MČ Brno-Bohunice na
rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,. 23 zápisu, finanční dotace poskytnuté
z rozpočtu MC Brno-Bohunice na rok 201B organizacím - TJ Tatran Bohunice, Z'S', se sídlem
Brno, NeuŽilova 35, lČ 00544914, ve výši 12o'ooo Kč, orel jednota Brno-Bohunice, se sídlem
Brno, Hraničky 5, lc65350057, ve výši 135.ooo Kč, Sbordobrovolných hasičů Brno-Bohunice,
se sídlem Brno, Ukrajinská 2, lc 64329933' ve výši 66.000 Kč, Lužánky - Středisko volného
času, se sídlem Brno, Lidická 50, lcoo4o1803, ve výši 275.000 Kča Základní umělecká škola
Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52, lČ 44993536, ve výši 44.ooo Kč a inBalance,, se
sídlem Brno, Labská 25, lČ 03570878, ve výši 1o'ooo Kč, ,,Smlouvy o poskýnutí dotace z
rozpočtu Statutárního města Brna, Mc Brno-Bohunice" č. o8-o1o, 011, 012.2 013, 014
a015/18/MČ, které jsou přílohami č. 24 až ć,. 29 zápisu, ukládá starostovi MC schválené
smlouvy o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí Fo provést příslušné finanční operace.
Přílohy č,. 10 až. č,' 29 zápisu jsou uloŽeny na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MC Brno-Bohunice dopoľučuje Zastupitelstvu MC schválit uzavření Dohody o narovnání
č. 08-033/18/MČ mezi statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Bohunice, společností
KALAHA a's., lČ 25562151, se sídlem Maříkova 1899ĺ1,621 oo Brno a společností Střechy
Pelán s.r.o., lČ 01 466941, se sídlem Stavební 162t5, 602 oo Brno, ve věci náhrady škody
způsobené zatečenĺm do budovy radnice MČ Brno-Bohunice V roce 2015, dle přiloŽeného
návrhu, který je přílohou č. 30 zápisu'
Hlasoválrí _ 5lol0ĺ5' Návrh uslreselrí byl schváleli'

e)
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10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/RMÖ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,.31 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 510ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s umístěním dopravního značení na účelovou komunikaci,
opravou povrchu a rozšířením zpevněných ploch, umístěním sítí do účelové komunikace na
pozemcích p. č. 2639/5, p. ö,' 263711, p. č. 263911 a posunutím chodníčku na pozemek
p. č. 1321129 podél nově vybudovaných parkovacích míst, vše v k. ú. Bohunice, V rámci akce
,,Polyfunkční objekt - mateřská škola, byty s pečovatelskou sluŽbou na ul. Pod nemocnicí 25
v MÖ Brno-Bohunice" za těchto podmínek:
1' UloŽení přípojky teplovodu, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace do Účelové

komunikace a zpevněných ploch (nově parkovací místa) bude doloŽeno geodetickým
zaměřením.

2' Na účelové komunikaci i přilehlé zpevněné ploše bude provedena obnova konstrukčních
vrstev a povrch bude jednotný ze zámkové dlaŽby určené pro pojezd.

3. Budou dodrŽeny Realizační podmínky dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 32
zápisu.

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko Architektonické kanceláři
lng. arch. Radko Květ, opletalova 6,602 00 Brno.
Hlasování _ 5ĺolU5. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzítna vědomí předloŽené materiály
pro zavedení rezidentního parkování ve statutárním městě Brně a poŽadovat po zpracovateli
projektu
1. změnu navrhovaného systému rezidentního parkování zjednotlivých zón (,'kytiöek") na

jednu celoměstskou celoplošnou zónu (mimo střed SMB),
2' právo vyhradit si především:

- před zavedením rezidentního parkování v MČ Brno-Bohunice uspořádat celoplošnou
anketu či referendum;

- V případě zavedení rezidentního parkování v MC Brno-Bohunĺce regulovat parkování
pouze v noci (od neděle večer do pátku ráno - noční regulace),

- rozhodovat o výši ceny v rámcijednotlivých reŽimů.
Hlasování _ 4lol115' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města _ prodejem části
pozemku p. ć,.21412vk. Ú. Bohunice o uýměře cca 34 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, při ulici
NovéNivkyp"níaukládávedoucíodborumajetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 5ĺolol5' Návrh usnesení byl schválen.

14) Vzhledem kpovaze projednávaného materiálu ohlásil pan místostarosta Milan Hrdlička střet
zájmŮ v dané věci. Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s návrhem na dispozici s majetkem
města _ prodejem části pozemku p. č. 81611 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca
20 m2 a pozemku p' č:' 2453ĺ3 - ostatní pLo cha' zeleň' o vým 4 m2, oba v k' ú. Bohunice při

majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0loĺ5' Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MC Brno-Bohunice souhlasĺ s projektovou dokumentací ,,Revitalizace oC Kavkaz,..Brno
Švermova" Stavební úpravy, společnosti1MAG Architekt, s.r.o. Lidĺcká 49,602 00 Brno, lČ 634
85 672, z 12l2o17, týkající se změny stavby před dokončením Ve smyslu doplnění
terasy/balkonu Ve ll. nadzemním podlaŽí vynášenou třemi sloupky, které jsou založeny na
pilotech na pozemcích p. č. 2758 a p. č. 2765ĺ1, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví oC Kavkaz,
a.s., za podmínky omezení veřejné produkce hudby na terase do 20:00 hod' a provozní doby
na terase do 21:00 hod' a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _ 5ĺ0lol5. Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada MČ Brno-Bohunlce souhlasi s projektovou dokumentací ke stavbě ,,1601o-o41o42vPlC
Brno ul. Vedlejší - parkoviště" České telekomunikační infrastruktury a.s., olšanská 2681ĺ6,
130 00 Praha, lc 04084063, prostřednictvím společnosti VEGAOOM a.s., Novodvorská 1o1ot4,
14201 Praha, lČ 257s8680, pobočka Holzova 1Oa,628 00 Brno, se stavbou na pozemcích ve
vlastnictví statutárního města Brna p' č. 2565/9 a p.č. 2565110 svěřených Mc a pozemcích
p' ć,. 255311 a p'č. 2566 z titulu správce pozemků, vše v k. ú. Bohunice, za podmínek zajištění
obnovy obrusné vrstvy v celé šířce dotěených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy
všech travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi a dále pak za dodrŽení
podmínek stanovených odborem technických sluŽeb ÚnĺČ grno-Bohunice a ukládá vedoucí
odboru majetkovóho a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatcli a odboru invcstičnímu MMB.
Hlasování _ 5ĺ0loĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MC Brno-Bohunice trvá na odstranění rekreačních chat č. eV. 463, na pozemku
p.č. 156112, č. ev.95 na pozemku p.č. 156512 a č' ev. 512na pozemku p' č' 1260121,vše
v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, nesouhlasí se svěřenÍm pozemků p. č' 1561ĺ2, p. č. 156512
a p. č' 1260121 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k' Ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 5ĺol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje oznámen
do řízení o pozůstalosti zůstavitele pana

lášku led VE 2.163'842,31 Kč
zemřelého

18.11.2017, posledně s adresou pobytu Brno, Husova 165i5, 602 00 Brno, vedeného Městským
soydem v Brně pod sp. zn. 59 D 194612017, které je přílohou č' 33 zápisu a ukládá starostovi
MC oznámení (přihlášku) pohledávky podepsat.
Hlasování _ 5loĺol5. Návrh usnesení byl schválen.

19) Různé - Zrozpravy bylo schváleno nové usneseníve znění

Rady MČ konaného dne 07.02.2018'
Hlasování - 5ĺ0ĺ015 Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Milan Hrdlicka


