
Zápis
z 94. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 18.04.20ĺ8

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

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

Forma zá pisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Pľogram jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod c. 15) Souhlas Se jmenováním nové ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, nové ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola Brno, Uzbecká 30 a nového ředitele příspěvkové organizace Základní škola Brno,
Arménská 21. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

!l. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 04.04.20í8:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z93. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
04.o4.2018.
Hlasování _7l0l0l7.

!ll. Pľojednávané body dne 18.04.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
akci ,,oprava předprostoru ZŠ a nĺŠ veolejsĺ 1O vMČ Brno-Bohunice", schvaluje
nabídku veřejné zakázky na výše uvedenou akci od společnosti ZEMAKO s.r.o.,
Bohunická cesta 5o1i9, 664 48, Moravany, IČ 25so 4011 , s náklady ve výši
5.203.550 Kč bez DPH, oznámení o uýběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je firma ZEMAKO s.r.o.,
Bohunická cesta 501/9, 664 48, Moravany, |C 25504011, které je přílohou c.2 zápisu
a uk!ádá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsat.
Hlasování _ 7ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje příkazní smlouvu ć,. o8-o27l18/TS na zajištění
odborné a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organĺzaci a vyhodnocení veřejné
zakázky,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská v MC Brno-Bohunice",
včetně zplnomocnění firmy WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 2065113,
680 01 Boskovice, lC 29277825, kzastupování pŕíkazce ve všech věcech týkajících se
předmětné veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá
starostovi MČ příkazní smlouvu včetně plné moci podepsat.
Hlasování _ 7ĺ0ĺ0ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08_064ĺ17ĺTs na akci ,,Vybudování rezervoáru
vody v MČ Brno-Bohunĺce" s firmou VH atelier, spol' s.r.o., se sídlem Brno, Lĺdická
960/81, PSČ 602 oo lc ągąslz67, kteý je přílohou c' 4 zápisu, a to na změnu termínu
dokončení projektové dokumentace a ukládá starostovi Mc dodatek ke smlouvě
podepsat.
Hlasování _ 7 ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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4) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje předloŽený návrh naŕlzení statutárního města
Brna, kteým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu, poŽaduje doplnění ustanovení pro městskou část Brno-Bohunice dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb zaslat týo připomínky Živnostenskému úřadu města Brna.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o51i18/Mo na krátkodobý
pronájemcásti pozemkup. ć,.2116/3vk.ú.Bohuniceovýměře100m2při ulici Dlouhá,
za účelem stánkového prodeje dne 21.04.2018 s paní Mgr. Janou Sultani Machalkovou,

,lČo51721g7,kterájepřílohouč.6zápisu,záměr
pronajmout část pozemku p. ć,.2116/3 vk. ú. Bohunice o r4ýměře o uýměře 100 m2 při
ulici Dlouhá ke krátkodobému pronájmu, opakujícímu se vŽdy 1 den v měsíci, kteý je
přílohou č. 7 zápisu, ukládá starostovi MČ nájemní smlouvu a záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. o8-o3o/15/Bo na
pronáje m mků č}. 1197l92 č,' 1197l93
s panem
starostovi M dodatek podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomi ukončení nájemní smlouvy c. o8-129to9lBo
na pronájem pozemku p. c. 13B0 v k. ú. Bohunice, z důŕodu Úmrtí nájámce pana I
I, schvaluje záměr propachtovat pozemek p. c. 1380 v k. ú. Bohunice jako
zahradu při ulicích Kamenice-Vinohrady na dobu určitou s automatickou prolongací, za
minimální pachtovné 7 Kč,tmztrok, kteý je přílohou c. 9 zápisu, ukládá starostovi MČ
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7ĺ0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ, z titulu zastoupení vlastníka sousedních pozemků
p. č,.2239, p. č. 2238, p. ć,. 2253, vše v k. ú' Bohunice, s projektovou dokumentaci pro
územní a stavební řízení na akci ,,Nájezdová plošina do BD Běloruská 6, Brno",
zpracovanou společností VlLlCo s.r.o., Vinohrady 362l54a,639 0o Brno, lC 26249588,
zbŕezna 2018, pro investora stavby Společenství vlastníků Běloruská 6, Běloruská 6,
Brno-Bohunice, za podmínky obnovy případně poničených ploch zeleně na výše
uvedených pozemcích a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování -7ĺ0ĺol7' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí předloŽený dokument ,,Strategie bydlení
města Brna 2018-2030", poŽaduje po zpracovateli dokumentu dopracovat dopravní
studii ulice Kamenice a ulice Jihlavská včetně zkapacitnění obou komunikací, zejména
od ulice Dlouhá po ulici Vídeňská včetně zkapacitnění křiŽovatky Vídeňská-Jihlavská,
dále směřovat dopravu z lokality Červený kopec i do křiŽovatky Vídeňská-Vojtova-
Vinohrady a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

a p. č. 1197134, vše v k. ú. Bohunice
kteý je přílohou č. 8 zápisu a ukIádá
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s výstavbou parkoviště na části pozemku p. c.2252
v k. ú. Bohunice při ul. Amerlingova s pěti parkovacími místy a obratištěm v rámci
reŽimu Kiss and rĺde" o celkové ploše cca 92 m2, kterou zajistí pan

, za předpokladu realizace výstavby parkoviště dle platných technických
norem, podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s., pokynů stavebního úřadu
ÚnĺČ Brno-Bohunice, připomínek odboru technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice aza
uskutečnění převodu nových parkovacích stání s obratištěm do vlastnictví statutárního
města Brna a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení z86. zasedání rady MČ Brno-Bohunice
konaného dne 20.'ĺ2.2017 k bodu č. 11) programu, souhlasí se stavbou dle projektové
dokumentace,,Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J. Brno-Bohunice - p.ć,'974160, objekt So
07 - Komunikace, chodníky, zídky" na pozemcích statutárního města Brna
v k' ú. Bohunice p. c.7ol1 a p. č. 70/3, ke kteým vykonává správu společnost Brněnské
komunikace, a. S., Renneská třída, 787l1a, 639 00, Brno, dále p. č. 955/1 a p. č. 974ĺ2,
ke kteým vykonává správu MC Brno-Bohunice a pozemku p. č. 974t31, kteý je MČ
svěřen a na kterém bude provedeno zpevnění svahu systémem geomříŽí a oceloqich
síťovin, dle předloŽené projektové dokumentace, zpracovanou spoĺečností Ar-stA,
s. r' o., 664 71 Veverská Bitýška, lC 29211972, zbřezna 2018, ć,. zakázky AA o4l13,
vydává souhlas pro stavební řízení k výše uvedené stavbě pouze za předpokladu
splnění následujících podmínek:
- bude vypořádán majetkoprávnívztah k pozemku p. č. 974ĺ31v k. ú. Bohunice,
- vlastní napojenl zulice Vyhlídalova bude řešeno jako místní komunikace dle

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

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

- nově zpevněný a zatravněný svah systémem geomříŽí a ocelových síťovin, na
pozemku p. ć,.974ĺ31 v k. ú. Bohunice, kteý je součástí komunikace, bude předán
do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s.

a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č' s/RMČ v rozpočtu MČ Brno_
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí, v souladu s s 3 vyhlášky č. 4312006 Sb.,
kterou se mění vyhláška č,. 1412005 Sb., o předškolním vzdělávání, prázdninový provoz
jednotlivých MŠ na Území Bohunic v těchto termínech:
- od O2.o7 ' - 13.07.2018 MŠ Uzbecká 30
- od 16'07 ' - 27 'o7 .2018 MŠ Šverm ova 11
- od 30.07. - 1o.0B.2o1B nĺŠ ponaoka, Běloruská 4_ od 13.08. _ 24.OB'2o18 MŠ Vedlejší 10
ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovĺsko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace o výše uvedeném omezení provozu Ve
svých MŠ.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.
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14) Rada MC Brno-Bohunice ruší své usnesení kbodu c. 11) programu z92. zasedání
konané dne 21 '03.2018, souhlasí s pořádáním sportovní akce ,,MayDays Brno" -
závody a jeŽdění na longboardingu, které se budou konat v neděli dne 06'05.2018
od 12:00 hod. ve sportovním areálu při ulici osová a uk!ádá tajemníkovi úřadu sdělit
toto usnesení Žadateli.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

't5) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, v souladu se zněním článku 59 písm. e) Statutu
města Brna, se jmenováním paní Mgr. Zdeňky Ledererové ředitelkou příspěvkové
organizace Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, paní Mgr. BlaŽeny Urbánkové
ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Uzbecká 30 a pana Mgr. Petra
Holánka ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Brno, Arménská 21 a ukládá
vedoucímu odboru sociálního zaslat toto stanovisko na odbor školství, mládeŽe
a těloqýchovy MMB.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC:
pan Milan Hrdlička


