
Zápis
z 1o5- zasedání Mc Brno_Bohunice konaného dne 05.09.2018

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

omluveni: Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková

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

Fo rma zá pis u h lasová n í - p ro/protil zdržel se/p řítom n o.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
č. í zápisu.
Hlasování _ 4l0l0l4'

II. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 22.08.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schváIila zápis z 1O4. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
22.08.2018.
Hlasování _ 4lol0l4.

Ill. Projednávané body dne 05.09.2o18:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejn é zakázky na akci ,,opravy
a rekonstrukce kontejnerouých stání v MČ Brno-Bohunice" od společnosti ZEMAKo, s.r.o',
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČ 255o4o1 1, s náklady ve uýši 4'294'284,65 Kč bez
DPH, dále zdůvodu nedostatku finančních prostředků Vroce 2018 a vsouladu se zadávacími
podmínkami uvedenými v článku 9 Další podmínky písm. b), realizovat vybraná kontejnerová
stáníaŽ V roce 2019, smlouvu o dílo č' 08-088/18iTS s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta
501/9, 664 48 Moravany, lČ 255o4o11,kteráje přílohou č.2 zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu o dílo podepsat'
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1olRMČ vrozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 4l0l0l4. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje k provedení mimořádné inventarizace v ZŠ Brno,
Arménská 21, příspěvkové organizaci a současně k provedenÍ inventarizace majetku MČ za rok
2018 Ustřední inventarizační komisi ve sloŽení předseda lng. lva Krpcová, členové Soňa
Liškutinová, lng. Dáša Čechová a Kateřina Fialová.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje ke stanovení způsobu likvidace přebytečného
a neupotřebitelného majetku MČ vroce 2018 Št<ooni a likvidační komisi ve sloŽení předseda
Mgr' Veronika Harničárová, členové Kateřina Schielová, Mgr. Leoš Šmídek, Kateřina Fialová
a lng. lva Krpcová
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s převzetím nově vybudované veřejné Účelové komunikace
na pozemku p' č. 145113 a části pozemku p. č. 1428, oba v k. ú. Bohunice, v souvislosti se
stavbou ,,Viladomy - Červený Kopec účelová komunikace a sjezd", kterou realizuje společnost
PUX lNVEST s.r'o', Masná 229t34,602 00 Brno, lČ 05413052, včetně závazku investora, Že
náklady účelně vynaloŽené na stavbu nebude plně ani z části poŽadovat k úhradě statutárnÍm
městem Brnem, s předloŽenou dokumentací pro stavební povolení za podmínek schválených
na70. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice dne 31.o5.2o17 ana80. zasedánÍ Rady MČ arno-
Bohunice dne 1 8.10.2017 :
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1' Na předmětné účelové komunikaci nebude prováděna letní ani zimní Údržba komunikací
MČ Brno-Bohunice.

2. ÚdrŽbu sjezdu je povinen zajišt'ovat vlastník připojené nemovitosti.
3. Povrchové vody z nově zpevněné části účelové komunikace budou sváděny přes místní

komunikaci Kejbaly na místní komunikaci Kamenice, kde budou svedeny do dešt'ové
kanalizace (dle souhlasu dodaného společnosti Brněnské komunikace).

4. UloŽení kabelové přípojky NN do účelové komunikace bude doloŽeno geodetickým
zaměřením.

5. Část zpevněné účelové komunikace bude navrŽena a realizována s konstrukcí odpovídající
zatížení po pojezd nákladních vozidel'

6. Budou dodženy Realizační podmínky.

a dále za dodžení následujících podmínek:
napojení nově zpevněné části účelové komunikace na nezpevněnou pokračující část
účelové komunikace musí být navázáno tak, aby nedocházelo ke znečišt'ovánÍ komunikace
naplaveninami,
při kolaudaci musí b;ýt smluvně vyřešeno převedení zpevněné části účelové komunikace
do majetku statutárního města Brna a do správy MČ Brno-Bohunice,
napojení účelové komunikace na místní komunikaci Kejbaly bude protokolárně předáno
společnosti Brněnské komunikace.

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat stanovisko společnosti PUX lNVEsT,
s'r.o., Masná 229134,602 00 Brno.
Hlasování _ slolUs' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku
p' č' 2252 v k' ú. Bohunice při ulici Amerlingova o r4ýměře 100 m2 za minimální cenu
150 Kčlm2lrok, a to od zahájení stavby do termínu předání stavby, za Účelem vybudování
parkoviště s pěti parkovacími místy a obratištěm pro potřeby rodičů přijíŽdějících k ZŠ
Arménská 21 v reŽimu,,Kiss and ride" a pro potřeby blízkého domu Bohuňova 181/8 jako
dopravní obsluŽnost 
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parkovací stání, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,' 4 zápisu,

ukládá starostovi MČ schválený záměr podepsat a vedoucí odboru bytového a majetkového
záměr zveřejnit.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje smlouvu č' o8-og2t18lMČ o vzájemné propagaci se
společností KOMETA GROUP, a.s.' Křídlovická 34, Brno, lČ 26296195, která je'příiohou č.5
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


