
Zápis
z 02. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 28.11.2018

Přítomni: lng' Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr' Pejčoch,
Mgr' Múdra, pan Juras, lng' Kamarád

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

Forma záp isu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaťadila
nové body - č' 19) Návrh na určení místa a doby pro konání svatebních obřadů v MČ
Brno-Bohunice, č' 20) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.08-088/1B/TS na akci
,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice" a č. 21) Schválení
zadávacích.podmínek, výběrové komise a vybraných firem na akci ,,oprava kuchyněk
v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice". Schválený program jednáníje přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 21 .11.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 01. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
21.11.2018.
Hlasování -7l0l0l7 '

Ill. Projednávané body dne 28.11.20'18:

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program ll. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 19'12.2018:
I. organizační body

a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu ll' zasedánÍ zMČ Brno-Bohunice

ll. Body programu
1) SloŽení slibu členky zMČ Brno-Bohunice
2) Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 11.2O1B
3) Návrh Plánu investičních akcí na rok 2019 a další léta v MČ Brno-Bohunice
4) Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2019
5) Návrh na stanovení nové výše měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ

Brno_Bohunice za výkon funkce
6) Stanovisko k uplatnění předkupního práva na koupi nemovitosti -

spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1l52 na budově bez čp/če postavené
na pozemku p' č. 1321l11 - zastavěná plocha a nádvoří v k. Ú' Bohunice při ulici
Pod Nemocnicí

7) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1112017,
o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárnÍho města Brna
č.312018

8) Různé
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit Plán investičních akcí na
rok 2015 a další léta v MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
č,' 2 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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3) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočet MČ Brno-
Bohunice na rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu, uloŽit
zajištění jeho plnění všem vedoucím pracovníkům ÚvČ Brno-Bohunice a ukládá
tajemníkovi zveřejnit návrh Rozpočtu MČ pro rok 2019 zákonem stanoveným
způsobem'
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice nedoporučuje zastupitelstvu uplatnit předkupní právo na
koupi spoluvlastnického podílu, kteý tvoří ideální 1lszna nemovitosti - budově bez čp/če
postavené na pozemku p' č' 1321l11 - zastavěná plocha a nádvoří, v k' ú. Bohunice při
ulici Pod Nemocnicí, ve vlastnictví statutárního města Brna'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-115/18/Mo o ukončení nájemní
smlo č.08-038/11lBo na části č' 132119 v k. Ú. Bohunice

která je přílohou č' 4 zápisu, záměr pronajmout část pozemku p. č' 132119

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd' nájemní smlouvy č. 08-04 9/16/MO
na část mku č. 213813 v k' Ú. Bohunice při ul. Ukrajinská s

, schvaluie záměr pronajmout
část pozemku p' č. 213Bl3 v k' Ú' Bohunice při ul' Ukrajinská, jako příjezd k řadové
stavbě garáŽe na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné
50 Kčlmzlrok, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostoví MČ záměr podepsat.
HlasovánÍ _7l0l0l7. Návrh usnesenÍ byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlo

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. 5 zápisu a ukládá starostovi tvtČ dotrod u a zámér podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

uvv č. 08-121/09/BoEna část ku č. 1515/1 v k' ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly s
schvaluje záměr propachtovat část pozemku

p' č' 151511 v k. ú' Bohunice v lokalitě Kejbaly, jako zahrádku za minimální nájemné
7 Kčlm2lrok a automatickou prolongací jednoho roku, kteý je přílohou č. 7 zápisu
a uk!ádá starostovi MC záměr podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomÍ ukončenÍ nájem ní smlou č.0B-'l56/13/Bo
na část ozemku č,' 152511 v k' Ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, s

Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněním s 1o2 odst. 2 písm' h) zákona
č,' 12812000 sb', o obcích v platném znění, zÍizuje Komisi Životního prostředí RMČ,
Komisi pro občanské záleŽitosti RMČ, Komisi pro rozvoj MČ a Redakční komisi
informačního zpravodaje Naše Bohunice, stanovuje počet členů Komise Životního
prostředí RMČ na 9 členů, Komise pro občanské záleŽjtosti RMČ na g členů, Komise
pro rozvoj MČ na 1O členů a Redakční komise informačního zpravodaje Naše Bohunice
na 5 členů, jmenuje s účinností od 01 .12'2018 do funkce předsedy Komise Životního
prostředí lng' Vlastimila Halfara, do funkce místopředsedy Komise Životního prostředí
pana Pavla Trnku, do funkce členů Komise Životního prostředí paní Pavlínu Kouřilovou,
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Mgr. Kristýnu Ryšavou, lng' Jana Novotného, Ph.D., pana Jaroslava Pospíšila,
Mgr. Andreu Múdrou, Mgr' Leoše Šmídka, do funkce předsedy Komise pro občanské
záleŽitosti Mgr. Zuzanu Běhalovou, do funkce místopředsedy Komise pro občanské
záleŽitosti Mgr. Miroslavu Kubinovou, do funkce členů Komise pro občanské záleŽitosti
paní Janu Helešicovou, paní Kateřinu Schielovou, pana Pavla Trnku, JUDr' Danu
Hermanovou, Mgr' Annu Nádvorníkovou, pana Ladislava Konečného, do funkce
předsedy Komise pro rozvoj MČ pana Jaroslava Pospíšila, do funkce místopředsedy
Komise pro rozvoj MČ Mgr. lvana Nezvala, do funkce členů Komise pro rozvoj MČ paní
Pavlínu Kouřilovou, paní llonu Podborskou, lng. Libora Urbana, paní Blanku Královou,
pana Josefa Jurase, pana Marka Srbeckého, ]ng.Jana Pešavu, do funkce předsedy
Redakční komise zpravodaje Naše Bohunice Mgr. et. Mgr. Lucii Starou, do funkce
místopředsedy Redakční komise zpravodaje Naše Bohunice Mgr. Leoše Šmídka, do
funkce členů Redakční komise zpravodaje Naše Bohunice Bc. Tomáše Aberla, paní
Pavlínu Kouřilovou, Mgr. Zuzanu Běhalovou a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit tuto
skutečnost všem jmenovaným členům komisí'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásili paní Mgr. Anna Nádvorníková a
pan MUDr. Radek Pejčoch střet zájmů v dané věci'
Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje s účinnostÍ od 0'1 '12.2014, v souladu se zněním
s 167 o.dst. 2 zákona č. 56112004 Sb., školský zákon v platném znění, za členy Škotsre
rady ZŠ Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace, lng' Petra Nádvorníka, paní
Kateřinu Schielovou, pana Pavla Trnku a za členy Štotsre rady ZŠ a MŠ Brno,
Vedlejší 10' příspěvkové organizace, paní Petru Pejčochovou, paní Miroslavu
Pospíšilovou, lng' Antonína Brzobohatého, ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto
usnesení ředitelům obou ZŠ a sdělit tuto skutečnost všem jmenovaným členům
školských rad.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1'1) Rada MČ Brno-Bohunice zřizuje, v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 zákona
č' 25412001 Sb', o vodách v platném znění, Povodňovou komisi MČ Brno-Bohuníce,
stanovuje počet členů komise na 4, jmenuje s účinností od 01 .12'2018 do funkce
místopředsedy Povodňové komise MČ pana Milana Hrdličku, do funkce členů komise
lng. otakara Kamaráda a lng' Jiřího Toufara, ukládá tajemnici komise provést
případnou aktualizaci Povodňového plánu MČ Brno-Bohunice, sdělit jmenování všem
členům povodňové komise a rozeslat kontakty na členy povodňové komise povodňovým
orgánům vyššího stupně.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněním s 1O2 odst' 2 písm' h) zákona
č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, jmenuje s účinností od 01 .12.2018 do
funkce předsedy Komise pro výběr dodavatelů lng. Antonína Crhu, do funkce
místopředsedy Komise pro výběr dodavatelů pana Milana Hrdličku, do funkce člena
Komise pro výběr dodavatelů lng' otakara Kamaráda, do funkce náhradníků Komise
pro výběr dodavatelů Mgr. llonu Kašparovskou a lng. lvu Vošterovou.
HlasovánÍ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s nabytím pozemků p'č' 1247l105, p. č' 1247t112,
p'č. 12471118 a části pozemků p'č. 1231165, p. č. 1247116, p. č' 12471101, vše
v k. ú' Bohunice označené dle geometrického plánu 1604-1412018 jako p. č. 1231165,
p.č' 1247116 a p. ě' 12471101 a části pozemků p.č. 124016, p. č' 124017 ap. č. 124018,
vše v k. ú. Bohunice z vlastnictví společnosti FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, á'S.,
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lČ 253 17 628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, do vlastnictví statutárního města
Brna, sbudoucí správou části pozemků p. č,. 124016, p.č. 124017 a p.č. 124018, vše
v k. Ú. Bohunice, na kteých je situována veřejná zeleň, nesouhlasí s návrhem směny
pozemků v rámci plánované výstavby ,,Polyfunkční objekt Bohunice", částí pozemků p.

č. 119715, p.č'1197143 a pozemků p.č' 12471101, p.Ó. 12471105, p. č,. 12471112ve
vlastnictví společnosti FlREsTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, á.S', lČ 253 17 628, se
sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, za pozemky p. č. 1197150 a p. č' 1197119 ve
vlastnictví statutárního města Brna, vše v k' ú' Bohunice při ulicích Jihlavská-Dlouhá
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému
odboru MMB a společnosti FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1321t62, p. č,' 2O38t14,
p'č,'2057l4, p' č. 245012, p. č. 3204 ap.č.3208, vše vk. ú. Bohunice, při ulicích
Jihlavská, Dlouhá a Čeňka RůŽičky, do vlastnictví statutárního města Brna, Se
zajištěním správy těchto pozemků z úrovně MČ Brno-Bohunice, kromě chodníku na
pozemku p. č' 205714, kterou zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a'S.
a pozemků p. č' 245012 a p' č. 203Bl14, které uŽívá vlastník obchodní budovy na ulici
Jihlavská č.p. 796 a ulici Jihlavská č'p.719 do doby svěření těchto pozemků pro další
pronájem a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

't5) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomÍ zánik smlouvy o výpůjčce č,. o8-214Io9/MČ
uzavřenou Se společností Teplárny Brno á.S., v důsledku právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí pozemku p' č' 193312 - zastavěná plocha
a nádvoří, jehoŽ součástí je budova č. p. 723, č' or' 4a v k. ú. Bohunice při ulici
Běloruská pro statutární město Brno, souhlasÍ se svěřením pozemku p. č. 193312,
zastavěná plocha a nádvoří, jehoŽ součástí je budova č. p. 723, č. or. 4a o výměře
233m2, pozemku p. č. 1933/3, ostatní plocha, jiná plocha ovýměYe 4 m2 a části
pozemku p. č. 2256, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 594 ffi2, vše
v k' ú. Bohunice při ulici Běloruská v MČ Brno-Bohunice do kategorie části l - školy
a školská zařízení a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko odboru školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

16) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dodatek č. 3 k náje mní smlouvě č. 08-186/13/Bo
roná č,' 17 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, s

, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. B
zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

17)

1B)

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řÍzení a áním ma u rne
hodnotv zůsta

-,

vitelky
zemřelé dne 02'09 '2018 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit

toto stanovisko notářce JUDr. Vladimíře Kostřicové
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a áním ma atrné
hodn zůstavite

zemřelé dne 12'07.2018 a ukládá vedoucímu
Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notářce JUDr. Haně Jankovičové.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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19) Rada MČ Brno-Bohunice určuje, Že místem pro konání slavnostních obřadů je celý
správní obvod MČ Brno-Bohunice a dny určené pro konání slavnostních obřadů jsou
pátek, sobota a neděle.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. o8-o88/18ffS na
akci ,,opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice" Se společností
ZEMAKO, S'r.o', Bohunická cesta 5o1/9, 664 48 Moravany, lČ 25504011, kteý je
přílohou č. 9 zápisu, a to na změnu termínu oprav kontejnerových stání v sídlišti
a ukládá starostoví MČ oooatek podepsat.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ B.rno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,oprava kuchyněk
v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány
k podání.nabídky. Zadávací podmínky a Seznam firem jsou přílohou č' 10 zápisu' Dále
Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda - pan Jaroslav Pospíšil,
místopředseda _ lng' Jan Novotný, Ph.D., člen - lng. lva Vošterová a náhradníky
komise - lng. Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a Mgr. Jana Liščinského. Příloha
č. 'l0 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

22)RŮzné - Zrozpravy
Rada MČ

bylo schváleno nové usnesení ve znění
Brno Bohunice schvaluje vyu Žití ektu b é MŠ Pod

Nemocnicí 25 k ořízení fotografií dětí paní
lČ 69689954, vtermínu od 29.11. do 02'12.2018,

za cenu 500 Kč/den bez DPH a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly zabezpečit realizací tohoto usnesení.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ
p' Milan Hrdlička


