
Zápis
z92. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 21.o3.2o18

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přĺtom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno_Bohunice schválĺĺa předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nouý bod č,.24) Návrh na schválení přijetí účelově určeného daru od společnosti Lidl
Česká republika, V.o.s., příspěvkovými organizacemi ZŠ Brno, Arménská 21 aZŠ a MŠ
Brno, Vedlejší 10. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7lol0l7.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 07.03.2018:

Rada MČ Brno_Bohunice schváli|a zápis z 91 . zasedání Rady MČ, které se konalo dne
07.03.2018.
Hlasování _7loĺol7.

lll. Projednávané body dne 21.03.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č,. o8-o42l18/Mo na pronájem
části pozemku . č. 1321111 o ěře 15 7 m2 vk. ú. Bo
Nemocnicí s

hunice při ulici Pod
která je přílohou č. 2

zápisu a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č' o8-o43/18/Mo na pronájem
části pozem
Nemocnicí s

č. 1321l11 o 7 m2 v k. ú. Bohunice ři ulici Pod

která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi nalemnr
smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout (propachtovat) nebýový prostor
(stánek) slouŽící kpodnikání na pozemku p.č,'2773 vk. ú. Bohunice při ul. Švermova,
kteý je přílohou č' 4 zápisu, komisi pro výběr uchazečů ve sloŽení - předseda
Mgr. Leoš Šmídek, místopředseda Mgr. Lucie Stará, člen komise lng. lva Krpcová
a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička a lng. Jana
Florianová, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly zámér zveřejnit.
Hlasování _ 7lolol7 . Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje záměr pronajmout (propachtovat) nebytový prostor
(stánek) slouŽící k podnikání na pozemku p' c' 2116ĺ5 v k. ú. Bohunice při ul. Dlouhá,
kteý je přílohou č' 5 zápisu, komisi pro výběr uchazečů ve sloŽení - předseda
Mgr. Leoš Šmídek, místopředseda Mgr. Lucie Stará, člen komise lng. lva Krpcová
a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, pan Milan Hrdĺička a lng. Jana
Florianová, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. o8-029/07/TS na
údrŽbu chodníků a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice, kteý je přílohou č. 6
zápisu, a to na navýšení ceny díla o míru inflace za rok2017 s účinností od 01 .04.2018
a ukládá starostovi ltĺc dodatek podepsat.
Hlasování _7ĺoloĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bolrunice schvaluje cjodatek č. 6 ke slrllouvě o clílo č. 08-064/1OffS na
údrŽbu chodníků a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice - 2' ćást, kteÚ je přílohou
č. 7 zápisu, a to na navýšení ceny díla o míru inflace za rok 2o17 s účinností od
01'o4'2o18 a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č.8 ke smlouvě o dílo č. o8-123/06/Ts
o údržbě zeleně v MC Brno-Bohunice, kteý je přílohou č" 8 zápisu, a to na navýšení
ceny díla o míru inflace za rok2017 s účinností od 0't .o4.2o18 a ukládá starostovi MČ
dodatek podepsat.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek ć,.2ke smlouvě o dílo č.08-069/10/TS na
zajištění údrŽby vybavenosti sídliště v MČ Brno-Bohunice, kteý je přílohou č. 9 zápisu,
a to na nar4ýšení celY díla o míru inflace za rok 2017 súčinností od 01.04.2018
a ukládá starostovi MC dodatek podepsat.
Hlasování _7ĺ0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno_Bohunice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. o8-070/10ffS na
zajištění sběru, tříděnÍ, přepravy a dopravy, vyuŽívání a zneškodnění komunálnĺho
odpadu zodpadkových košů v MČ Brno_Bohunice, kteý je přílohou č. 1o zápisu, a to
na navýšení ceny díla o míru inflace za rok 2017 a navýšení počtu odpadkových košů
s účinnostíod 01 .O4.2o18 a ukládá starostovi Mc dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice poskytuje paní Svatavě Králové,
finanční dar ve výši 5.000 Kć, za velmi odpovědné a iniciativní vykonávání funkce
kronikářky MČ a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení schváleného
finančního daru.
Hlasování _ 510ĺ2ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s pořádáním sportovní akce ,,MayDays Brno" -
závody a jeŽdění na longboardingu, které se budou konat dne 05.05.2018 od
12:00 hod. ve sportovním areálu při ulici osová a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto
usnesení Žadateli.
Hlasování _ 7l0loĺ7 . Návrh usnesení byl schválen'

'ĺ2) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí, vsouladu sustanovením s 34 odst. 2 zákona
c. 561/2004 Sb., školský zákon, s následujícími termíny a místy zápisu do jednotlivých
MŠ zřízených MČ Brno-Bohunice:

výdej přihlášek ve dnech 03'04.2018 - 0'l .05.2018,

sběr přihlášek ve dnech 02.05.2018 a 03.05.2018 takto:
MŠ Amerlingova  od 10:O0 hod. - 16:00 hod' dne 02.o5'2o1B



MŠ Uzbecká 30 od 08:00 hod
MŠ Švermova 11 od 13:00 hod

od 08:00 hod
MŠ Běloruská 4 od 10:00 hod

od 10:00 hod
ľĺŠ veole.;ší 1o od 13:30 hod

od 13:30 hod
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- 12:00 hod. dne 03.05.2018
- 16:30 hod. dne 02.05.2018
- 13:00 hod. dne 03.05.2018
- 15:30 hod. dne 02.05.2018
- 15:30 hod. dne 03.05.2018
- 17:00 hod. dne 02.05.2018
- 16:00 hod. dne 03.05.2018

ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádato neprodlené zveřejnění informace Ve svých MŠ.
Hlasování -7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s umístěním zahradního domku ,,Bauhaus 3x3" na
pozemku p. č,. 2542 v k. ú. Bohunice dle projektu ,,Situace a umístění zahradního
domku" zpracovaného LP projektem lng. L. Prudila, Arménská 507l13, Brno, zbřezna
2018, lc lslgl749 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zaslat toto
stanovisko ředitelce nĺŠ ponaoka, Běloruská 4, Brno s tím, Že musí dále postupovat
v souladu se stavebním zákonem.
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 1321t73,
p.č. 1321168, p.č. 1321120, p. č. 1321183, p.č. 1321182, p. č. 2855, p. č. 2849,
p.ć,.2852l2, p.č. 2850, p.č.2851' p. c. 2846, p'ć,'2841l1 a p.č. 2856ĺ4, vše
v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, ke kteým MČ Brno-Bohunice
vykonává správu, za účelem realizace stavby ,,Generální oprava veřejného osvětlení
Brno, ul. osová - park, k. ú. Bohunice", bere na vědomĺ vstup na pozemky p. č. 2853
a p. č. 2854, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, ke kteým
vykonává správu odbor správy majetku MMB, dále na pozemek p. ć,.2845
v k. ú. Bohunice, ke kterému vykonává správu společnost Brněnské komunikace, a. s,
Renneská třída 787, Brno, za Účelem realizace stavby ,,Generální oprava veřejného
osvětlení Brno, ul. osová _ park, k. ú' Bohunice", dále souhlasí se stavbou ,,Generální
oprava veřejného osvětlení Brno, ul. osová _ park, k. ú. Bohunice" na pozemcích
p.č. 1321173, p. č. 1321168, p.č. 1321ĺ20, p. č. 1321ĺ83, p. č. 1321182, p. c.2855,
p' č:.2849, p. č. 285212, p. č. 2850, p. č. 2853, p. č. 2851, p. č' 2845, p' ć. 2846,
p'ć,.284111, p. č. 2854 a p. č. 285614, vše vk. ú. Bohunice, dle projektové
dokumentace společnosti Technické sítě a.s., Barvířská 5, 602 00, jednající
lng. Miroslavou Vranou, lc zssl2 285, ć. zakázky 0348 zO2ĺ2O18, vyjma vstupu na
nově zkolaudovaný chodník pro pěší v trase osová-Švermova z důvodu trvající záruky'
Vstup na pozemky je za podmínky, Že bude zajištěna obnova obrusné vrstvy v celé
šířce jiných dotčených zpevněných ploch včetně provedení obnovy travních ploch, které
budou dotčeny stavebními pracemi a za splnění podmínek vydaných odborem
technických sluŽeb Út\ĺČ Brno-Bohunice a uktádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7lolol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

't5) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s opravou a renovací opěrných zídek na pozemcích
p. č.3320 a p. č. 3318 ve vlastnictví statutárního města Brna, přilehlých kbýovému
domu Souhrady 669/1 4 na pozemku p. č'. 2876, vše v k. ú. Bohunice při ulici Souhrady,
za podmínky obnovy poničených ploch zeleně a úhrady nákladů na renovační práce
z úrovně Společenství vlastníků Souhrady 14 v Brně, Souhrady 669/14, Brno a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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16) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí sohlášením stavby dle projektové dokumentace
,,Novostavba RD Červený kopec" na pozemku p. ć,. 1532 v k. ú. Bohunice, zpracované
firmou ellement (office for architektur & design), Nad ovčírnou ll/1295,76CI 01 Zlín, paré
z02l18, ztitulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 1529, p' ć' 1531, p. c. 1534
ap.c. 1536, vše vk.ú.Bohunice, které jsou MC svěřeny, za předpokladu, Že stavba
bude umístěna v souladu s územní studií Cervený kopec a ukládá vedoucí odboru
lĺlajelkovéllo a koĺllroly sdělit [o[o slallovisko Žadateli.
Hlasování - 7ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a áním trné
hodnotv zůstaviteleI ho dne 09.12'2017 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko notáři JUDr. Michalu Voříškovi.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno_Bohunice souhlasí se zastavením řízení a ním ma ne

lého dne 24'09.2017 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko notářce JUDr. Stěpánové, MBA.
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen

1e) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízení a antm m etku n rné
zůstavitele

zemřelého dne 17.07.2017 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru
sdělit toto stanovisko notáři JUDr. Pavlu Hungrovi
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen

20) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RMc v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,' 11 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _7l0loĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje převod volných finančních prostředků ve výši
4.000.000 Kč na spořící účet pro veřejný sektor společnosti Sberbank Cz, a.s., se
sídlem U Trezorky 921t2,158 oo Praha 5 - Jinonice, lČ 25083325, smlouvu o běŽném
účtu č. O8-o44ĺ18/MČ včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o běŽném účtu s výše uvedenou
společností, která je přílohou č. 12 zápisu, smlouvu o elektronické komunikaci mezi
bankou a klienty Sberbank online Banking č. o8-o45/18/MČ, která je přílohou č. 13
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o běŽném účtu a smlouvu o eĺektronické
komunikaci podepsat.
Hlasování -7lalon. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí úpravu zveřejnění na profilu zadavatele ve
smyslu vysvětlení zadávací dokumentace včetně prodlouŽení lhůty pro podání nabídek
do04.o4'2018 do 10:00 hodin a otevírání nabídek do04'04'2018 do 10:15 hodin, a to
vrámci zadávacího řízení na akci ,,oprava předprostoru ZŠ a MŠ Vedlejší 10 vMČ
Brno-Bohunice.
Hlasování _710ĺ0ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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23) Rada MČ Brno Bohunice neschvaluje nabídku na zaplacení částky 7.3oo Kč,
předloŽenou advokátkou Mgr. Kateřinou Krejčí v přípise z19.02.2018, ve věci dluŽného

stor c. 08-
, Přístavní

Brno-Bohunice č.j. BBOH/02077l18ĺPr na
přípis z 19.o2.2o18 zaslaný r. Kateřinou advokátkou, Brno, Starobrněnská 1 3,
ve věci dluŽného nájemného VE 36.582 Kč s která
přílohou č. 14 zápisu a podání Žaloby vůči
Přístavní 1o84l45a, o zaplacení dluŽného nájemného ve \^ýši 36.582 Kć, s přísl., za
pronájem nebýových prostor v budově pod adresou Brno, Dlouhá 57713, podle smlouvy
o nájmu nebytových prostor č. 08-01 5l11ĺBo z25'02.2011.
Hlasování _ 6101117. Návrh usnesení byl schválen.

24) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 písm. b) zákona
ć,.250l2ooo sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
přijmout účelově určený finanční dar od společnosti Lidl ČR, v.o.s., se sídlem Praha 5,
NároŽní 1359111,li 26178541, do majetku příspěvkové organlzace ZŠ Brno, Arménská
21 ve výši 73.925 Kč a příspěvkové organizace Zš a MŠ Brno, Vedlejší 10 ve výši
73'925 Kč a ukládá lng. Florianové sdělit toto usneseníoběma ředitelům příspěvkových
organizací.
Hlasování _7ĺoĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

25) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, jako správce účelových komunikací,
v případě Žádosti příslušného býového druŽstva nebo společenství vlastníků
bytového domu o opravu účelových komunikací, sĺouŽících pouze pro přístup
do příslušného bytového domu, provedení poŽadované opravy za
následujících pod m ínek:
1. finanční spoluúčasti příslušného bytového druŽstva nebo společenství

vlastníků na opravě ve qýši 50 % z celkové částky opravy realizované
dodavatelem vybraným městskou částí v souladu s příslušnými předpisy
a způsobem a V rozsahu, které budou dohodnuty mezi městskou částí
a vlastníkem bytového domu,

2. účelová komunikace musí biýt ve vlastnictví statutárního města Brna,
3. městská část bude disponovat dostatečnou výši účelové dotace od MMB

na účelové komunikace V příslušném kalendářním roce.
Hlasování _ 7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. Otakar Kamarád

nájemného ve výši 36.582 Kč s přísl.
015ĺ11/Bo z25.02'2011, v zastoupe
1084l45a, schvaluje odpověd' Rady

ze smlo on mun

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
pan Milan Hrdlicka




