
Zápis
97. zasedání Mc Brno_Bohunice konaného

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

Zasedání řídĺl starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonĺn Crha.

Forma zápisu hlasovánĺ - pro/pľotilzdržel se/přĺtomno.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednánĺ, do kterého zaŕadila nový bod
č. 9) Návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č' 08-
061t18/Ts (č. vlastníka 12395681) v rámci akce ,,Úprava a rekonstrukce veřejného prostranství
u nákupnĺho centra ulice Svermova v MC Brno-Bohunice"' Schválený program jednánĺ je
přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasovánĺ -7l0ĺ0l7.

tl. Schvátení zápisu Rady MČ ze dne í6.05.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z g6. zasedánĺ Rady MČ, které se konalo dne
16.05.2018.
Hlasování _7ĺ010ĺ7

lll. Projednávané body dne 30.05.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru slouŽícího podnikánĺ č. 08-
058/18/Mo na pozemku p.č.2773v k. ú. Bohunice při ul. Švermova sfirmou Pekařství KEsl,
zastoupené panem Liborem Kepákem, lČ 49487639, se sídlem V Dědině 158, 664 82 Říčany,
která je přĺlohou č.2zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 7 ĺ0ĺ017 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovn
č. 1380/ v k. ú. Bohunice při ulici Kamenice s
je přílohou č. 3 zápisu a uktádá starostovi MČ

mku p
která

smlouvu podepsat
Hlasování -7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ö. 1 ke smlouvě o dodávce elektřĺny č. 08-
263/09/80 (číslo dodavatele Pĺ01612009) se společnostĺTechnické sítě, a.s., Barvířská 5, Brno,
ll25512285, a to na novou kalkulaci ceny za odběr elektrické energie pro osvětlenĺ Památníku
lll. odboje při ulici Moldavská, který je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovĺ uČ dodatek
podepsat.
Hlasování -7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

ísmlouvu č. 08-059//18/Mo na

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/RMČ v rozpočtu MČ Brno_
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu' který je přĺlohou č. 5 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 2565ĺ9, p. č. 2565/10,
p'ć,.2565ĺ11, p' ć,.2565112, p'č.2567ĺ1, p. č. 2567ĺ2 a p. č. 2569, vše vk. Ú. Bohunice ve
vlastnĺctví statutárního města Brna, které jsou MČ svěřeny a na pozemky p. č. 2566, p. č,.2540,
p' č. 2553ĺ1, p. č.256411, p. č. 256412, p. č;.256413, p. č. 2564ĺ4, p'č,.256415, p.č. 256416
a p. č. 2564ĺ7, ke kterým MČ Brno-Bohunice vykonává správu, za účelem realizace stavby
,,Brno, Pod Nemocnicí obnova kab. vedení NN č. stavby 1010013109", dále svydáním
Územního souhlasu k projektové dokumentaci ke stavbě ,,Brno, Pod Nemocnicĺ obnova kab.
vedení NN č. stavby 1010013109', zpracovanou společností REMO ELEKTRO Brno, s.r,o.,
Brno, nám. Karla lv.č. 22, lČ2691900'1, zak. č,. 2P7o29 ze 17. dubna 2}18,sezřízenĺm
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sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárnĺho města Brna
p. č.2565/9, P'č.2565ĺ10, p.č. 2565111, p.č. 2565ĺ12,p.č.256711, p. č. 256712 a p.č'2569,
které jsou MC svěřeny a pozemkům p. č.2566, p.č.240, p.č. 2553ĺ1, p' č. 256411,
p. č;.256412' p. č' 2564ĺ3, p. č;' 2564ĺ4, p' č. 2564ĺ5, p. č;. 256416 a p. Ö. 256417, které jsou ve
správě MČ Brno-Bohunĺce, vše v k. Ú. Bohunice a uktádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada Mt
zůstavitele
zemřelého dne 28.02'2018 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Pavlu Vrbovi.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č.08-060/18/MČ o zpracování osobnĺch údajů
v souvislosti s poskytováním sluŽby zajištění provozu webové aplikace Public4u pro webové
stránky www'bohunice.brno.cz. se společností as4u.cz, s.r.o., se sĺdlem Jana Masaryka 195124,
120 oo Práńá ąlč 28884035, kteŕá je přĺlohou č.6 zápisu a ukládá starostovi tvĺČ smlouvu
podepsat.
Hlasovánĺ _ 7 ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvállla návrh na staŽenítohoto bodu z programu jednání.
Hlasování _ 710ĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o připojení k distribučnĺ soustavě z napět'ové
hladiny nízkého napětíč. vlastníka 12395681, č. stavebnĺka 08-061/18/TS, se společnostĺ E.oN
Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera2151/6, Česká Budějovice7,37O 01,lt 26078201, která
je přílohou ć. 7 zápisu a uktádá starostovi MC smlouvu o připojení k distrĺbučnĺ soustavě
podepsat.
Hlasování _ 7 ĺ010ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Různé Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve zněnĺ:
Rada MČ Brno-Bohunĺce souhtasí s konáním vzpomínkového zápasu v malé
kopané na hřĺšti při ulici Moldavská, včetně nabĺzeného občerstvení, který bude dne
16'06'2018 pořádat Brněnský svaz malé kopané, z. s., Hlinky 35,603 00 Brno,
ll26642441 a ukládá starostovi Mt sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 710ĺ0ĺ7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕizení a ntm m ne h

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Milan Hrdliöka


