
Zápis
z 06. zasedání Radv Mě Brno-Bohunice konaného dne 23.01 .2019

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

omluven: Mgr' Stará

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

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

!' Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání' do kterého zařadila nový bod
č,.14) Stanovisko k návrhu doporučených lokalit na umístění stojanů pro cyklisty v MČ Brno-
Bohunice' Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 6101016'

ll. Schválení zápisu Rady MC ze dne 09.0í.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 05. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
09.01 .2019.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne 23.01.2019

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Zpřístupnění
zastávky MHD Stará nemocnice - vybudování chodníku v MČ Brno_Bohunice" od firmy ZPl,
spot. s.r'o.' U Červeného mlýna 61312,612 oo Brno, lČ 46963774, s nákladyvevýši 89'ooo Kč
bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-
004/1g/Ts s firmou ZPl, spol' s'r'o', U Červeného mlýna 613t2, 612 oo Brno, lČ 46963774,
která je přílohou č' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje příkazní smlouvu č. o8_oo5/19/TS na zajištění odborné
a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky
,,Rekonstrukce prostoru bazénu vobjektu ZŠ Arménská 21 vMČ Brno-Bohunice", včetně
zplnomocnění firmy WebSport & Consulting service s.r.o., Dr' Svěráka 2065113, 680 01
Boskovice, lČ 29277825, kzastupování příkazce ve všech věcech týkajících se předmětné
veřejné zakázky dle této smlouvy, která je pří|ohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ příkazní
smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohuníce schvatuje zadávací podmínky na akci ,,oprava kuchyněk v objektu
MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice'' a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 4 zápisu' Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předseda - Mgr. lvan Nezval, místopředseda - Josef Juras, člen -
lng. lva Vošterová a náhradníky komise - pana Milana Hrdličku, lng. Antonína Crhu a lng. Petru
Novákovou. Příloha č. 4 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,Stavební úpravy třídních
oddělení a interiérové řešení MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice stavební
a architektonické řešení" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky' Zadávací
podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 5 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi
ve sloŽení předseda - Mgr. lvan Nezval, místopředseda - Josef Juras, člen - lng. lva Vošterová
a náhradníky komise - pana Mílana Hrdličku, lng. Antonína Crhu a lng' Petru Novákovou.
Příloha č' 5 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.



5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení
mě s pečovatelskou sluŽbou Arménská a s I
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č. 08-162l15lVo na m č.8vDo
dle předloŽeného návrhu, který je přílohou ě. 6

zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dodatek č,' 2 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního u rčení
č.08-004/17lMo na m č' 15 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 s

, dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 7
zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního u rcenr
č.08-003/18/Mo na m č. 13 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 s

, dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č' 8 zápisu
a uk!ádá starostovi M dodatek podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice nedoporučuje Zastupitelstvu MČ uplatnit předkupní právo na koupi
nemovité věci _ garáže bez č.p'/č.e., postavené na pozemku p' č. 448 - zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Bohunice, zapsané na LV 10001 pro statutární město Brno, při ulici NeuŽilova
a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru
MMB.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí provedená rozpočtová opatření jednotlivých
příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice za rok 20'18.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace,,Rodinné domy
Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura", doplněnou o rozšíření stavby vybudováním
výhybny na ulici Kejbaly a úpravou připojení ulice Kejbaly na ulici Vinohrady dle předloŽené
projektové dokumentace - část projektu ,,lo1OO-Komunikace a zpevněné plochy" na pozemcích
statutárního města Brna p. č. 1510/8, p' č. 151211, p' č. 1560/1 a p. č. 155912, vše
v k' Ú. Bohunice, zpracovanou společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno,
lČ 257 64 214, z prosince 2017, za předpokladu dodrŽení podmínky stanovené odborem
technických sluŽeb ÚvtČ města Brna Brno-Bohunice, uvedené ve Vyjádření ke stavbě ze
07.12'2018, č.j' BBoH/0662il18ns, vydává souhlas pro územní rozhodnutí a stavební
povolení k uvedené stavbě, doplněnou o rozŠíření stavby spočívající ve vybudování výhybny na
ul. Kejbaly a v úpravě připojení ulice Kejbaly a ulice Vinohrady za výše zmíněných podmínek
a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, ztitulu vlastníka sousedního pozemku p. č' 552t1
vk. ú. Bohunice, zapsaného na LV 10001 pro statutární město Brno, svydáním územního
rozhodnutÍ a stavebního povolení pro akci dle projektové dokumentace ,,Stavební Úpravy RD
Vohnoutova 17, Brno'' zakázka č' 11-403 z 1112018, zpracovanou lng. Martinem Srbou, Ph.D',
679 22 Lipůvka 399, lČ 74546112 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí, z titulu vlastníka sousedních pozemků p. č. 2946
a p.č'292211,p.č.2940 a p.č.2942, vševk. Ú. Bohunice na ulici Havelkova, zapsaných na LV
10001 pro statutární město Brno, svydáním územního rozhodnutí astavebního povolení pro
akci dle projektové dokumentace ,,Zastřešení vstupu Havelkova 689/23, Brno-Bohunice",
zakázka č. 11-395 z 1112018, zpracovanou lng. Martinem Srbou, Ph'D', 679 22 Lipůvka 399,
lč74546112, při splnění podmínek provedení obnovy všech dotčených travních ploch a obnovy
obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby dotčených zpevněných ploch v případě porušení jejich
povrchu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.
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13) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s předloŽenou ,,Technickou
studií ulice Jihlavská" za splnění následujících podmínek:

a. parkovací stání na ulici Jihlavská v prostoru od křiŽovatky s ulicí osová po křiŽovatku s ulicí
Kamenice budou zachována, popřípadě 100 o/o nahrazena novými parkovacími stáními
v této lokalitě,

b. bude prověřena moŽnost výkupu pozemků a výstavba parkoviště naproti vjezdu do
krematoria (v současné době neoficiální parkování na nezpevněné ploše),

c. bude zrevidováno mnoŽství navrŽené zeleně mezi pruhy komunikace Jihlavská z důvodu
bezpečnosti a v návaznosti na její problematickou údrŽbu,

d. budou prověřeny úpravy výjezdů z ulice Pšeník a Sokolova na ulici Jihlavská v blízkosti
křiŽovatky Jihlavská - Vídeňská (navrŽena plná čára),

e. výstavbu komunikace na ulici Jihlavská dle předmětné studie vybudovat před realizací
investičních záměrů, jejichŽ návrh využívá k výjezdu komunikaci na ulici Jihlavská

a uloŽit vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli studie - odboru
územního plánovánía rozvoje MMB.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice stanovuje následující lokality pro umístění stojanů pro cyklisty v MČ
Brno-Bohunice, a to na ulici Běloruská u pošty, na ulici Švermova před hlavním vstupem do oD
Billa - vedle stávající plastiky, na ulici okrouhlá u hřiště mezi č' 23 a i,' 25, u dětského hřiště ve
vnitrobloku Spodní - Rolnická, vzahradě SVČ Lány3 a vzahradě SVČ Švermova 19 (obě
zahrady jsou celodenně přístupné) s tím, Že prioritními požadavky v rámci navrŽených lokalit
jsou cyklostojany vzahradě SVČ Lány 3 avzahradě SVČ Švermova 19 a uktádá vedoucí
odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor dopravy MMB.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


