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Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Kamarád V Brně dne 28.11'2018

Důvodov a zorava
Návrh plánu investičních akcí na rok 2019 a další léta navazuje na předchozi zpracované plány
a zahrnuje ty akce, které se nepodařilo realizovat v předchozích letech a přechází tak i do plánu na
rok 2019 a dále ty akce, které jsou zcela nové a vyplynuly z potřeb MČ v průběhu roku 2018'

Předkládaný plán investičních akcí je opět rozčleněn do tří skupin dle finančního krytí jednotlivých
akcí s tím, Že největší část akcí se předpokládá financovat ze sdruŽených investic, tj. MČ - jiné
financování (ze státu, města, JmK, evropských fondů apod'):
1. plné hrazenízrozpočtu MČ,
2. sdruŽené investice,
3. plné hrazeníz městského rozpočtu.

Plné hrazeni zrozpočtu MČ je uvaŽováno u rekonstrukcí dětských hřišt'a sportovišt'vsídlišti,
u realizace chodníku k zastávce MHD ,'Stará nemocnice" a u vybudování rezervoáru vody pro
potřeby MČ.

SdruŽené investice zahrnují přesun povrchu víceúčelového hřiště z TJ Tatran, zřízení parkovacích
stání na ulicích Švermova a Pod Nemocnicí, kultivaci zpevněných ploclr při zasiávce MHD
Běloruská, výstavbu nových a úpravu stávajících kontejnerových stání v sídliŠti, Úpravu zpevněných
ploch, zídek a schodiště u objektu radnice Dlouhá 3, u ZŠ Arménská 21 rekonstrukci školního
bazénu formou instalace nerezového bazénu, rekonstrukci stravovacího provozu ŠK a ll. etapu
rekonstrukce víceúčelového hřiště, spočívající ve výměně povrchu běŽecké dráhy a výstavbě
zázemi, uzŠ veotejší 10 Úpravu havarijníňo stavu opěrných zdí u jednotlivých hracícň ploch
a rekonstrukci učeben pro přírodovědné předměty včetně kabinetů, zázemí a vnitřních rozvodů,
rekonstrukci školních hřišť v areálech jednotlivých MŠ a rekonstrukci školní kuchyně MŠ
Amerlingova 4.

Plné hrazení z městských prostředků se předpokládá u rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice
Ukrajinská 2b, dále u rekonstrukce objektu bývalé lvtŠ poo Nemocnicí 25 na Dům s pečovatelskou
sluŽbou, jednou třídou MS včetně zázemi a místnosti pro setkávání seniorů, u rozšíření kamerového
systému v sídlišti a u vybudováníchybějícího chodníku na ulici Dlouhá.

Návrh plánu investičních akcí na rok 2019 byl opět sestaven s cílem zlepšení funkce eventuálně
vzhledu infrastruktury a objektů ve správě MČ, zlepšení Životního prostředí obce a jeho plnění bude
závislé především na finančních moŽnostech MČ a dalších participujících subjektů, především
města Brna, popř' Jihomoravského kraje nebo státu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

schvaluje

Plán investičních akcí na rok 2019 adalší léta v MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, který
je přílohou ě,' 2 zápísu'
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