
Zápis
z20. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 17.O7.2019

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

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

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

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila
nový bod ć.21) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ć'. 08-04211g/Ts na akci ,,Stavební
úpravy třídních oddělní a interiérové řešenĺ MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice" -
stavební a archĺtektonické řešenĺ. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 26.06.2o19:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 19. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
26.06.2019.
Hlasování - 6101016.

lll. Projednávané body dne 17.07.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č' o8-o91/19/TS na opravy
vybraných účelových komunikací a zpevněných ploch v MC Brno-Bohunice, tj. schodiště
k BD Spodní 22, propad pod schodištěm u BD okrouhlá 9, park u kapličky (mezi ulici
spodní a Rolnická), NeuŽilova - Pod Nemocnicí 7 _ rozšířená spára pod schodištěm,
Uzbecká - Jĺhlavská - chodník kolem benzinové stanice ,,Shell, Vedlejší 8 - schodiště
směr ZŠ, Spodní 14- obruby kolem pásu zeleně, výměna obrub chodníku
u ,,Rákosníčkova hřiště', Švermova _ úprava chodníku z vegetační dlaŽby, drobná
oprava u kontejnerového stání Švermova 5, se společností ZEMAKO, s.r.o', Bohunická
cesta 501/9, 66448 Moravany,lČ255o40't1, která je přílohou č.2 zápisu a uktádá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akcĺ
,,Rekonstrukce osvětlení tříd v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" od firmy
KoRos, s.r.o., Stejskalova 984137,615 oo Brno, |C 26926954, s náklady vevýši
349.878 Kč bez DPH, smlouvu odílo č. 08-092/1g/Ts sfirmou KoRoS, s.r.o.,
Stejskalova984t37,615 o0 Brno, lc26926954, která je přílohou c' 3 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje příkazní smlouvu č. o8-o95/1g/Ts na zajištění
odborné a technické pomoci zadavateli pro přĺpravu, organizaci a vyhodnocení veřejné
zakázky na akci ,,Zajištění sběru, třĺdění, přepravy a dopravy, vyuŽíváni
a zneškodňování komunálního odpadu", včetně zplnomocnění firmy WebSport
& Consulting service s.r.o', Dr. Svěráka 2O65t13, 680 01 Boskovice, lC 29277825,
k zastupování příkazce Ve všech věcech týkajících se předmětné veřejné zakázky dle
této smlouvy, která je přílohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi MC příkazní smlouvu
podepsat.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o93/1g/Mo na pronájem
ove aráŽe bez č ./č. ev v k' ú. Bohunice při ulici

, která je
přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi M nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č. o8-o94/1g/Mo na pacht části
pozemku ć. 1561l1 zahrada ěře 288 ffi2, V k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly,
s paní která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
starostovi M pachtovní smlouvu podepsat
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd' nájemní smlouvy č. 08-053I12lBo
na pro části ozemku č,. 247711 v k. ú. Bohunice ulici Lá uzavrenou

anem a panr
schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č,. 247711 o výměře

14,20 m2 při ulici Lány jako příjezd ke stavbě řadové garáŽe na pozemku p. č. 2470, oba
v k. ú. Bohunice, za částku 70 Kć,lm2lrok, kteý je přĺlohou č. 7 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout části pozemku p. č. 1197ĺ9 jako
26 parkovacích stání pro osobní automobily v uzavřeném areálu bohunické hasičky
Ukrajinská 2a v k. ú. Bohunice, za minimální částku jednoho parkovacího místa
9O0 Kč/měsíc, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zř'lzení a vedení běŽného
účtu vKč pro čísĺo bankovního spojení 19-5190860257/0100, kteý je přĺlohou č. 9
zápisu a ukládá starostovi nĺČ oooatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedenĺ'
Hlasovánĺ _7|0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 12 kdohodě k zabezpečení výkonů
a úhradě činnosti v samostatné působnosti dĺe předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
c' 11 zápísu a ukládá starostovi MČ dodatek podepsat.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice povoluje, vsouladu se zněnĺm $ 23 zákona č.561/2004 sb.,
o předškolním, zákĺadním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), výjimku v počtu Žáků ve třídě 5. B přĺspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská
21 do +2 tl. na celkový počet 32 ŽákŮ ve třídě a ukIádá vedoucímu Socĺálního odboru
sdělit toto stanovisko ředitelĺ školy.
Hlasování _ 7lal1n . Návrh usnesení byl schválen.

pozemku p. ć,.441 pod stavbou řad
NeuŽilova, o výměře 17 m2, s paní
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13) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje Žádost o zařazenĺ projektu ,,Úprava školní kuchyně
v objektu MŠ Amerlingova 4 v MC Brno-Bohunice" do Strategického rámce MAP l!,

kteý je přĺlohou č. 13 zápĺsu, ukládá starostovi ttĺČ zaoost podepsat a vedoucí
Finančního odboru odeslat Žádost na oŠnm MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost o zaŕazení projektu ,,Úprava školnĺ kuchyně
v objektu ZŠ Arménská 21 v MC Brno-Bohunĺce" do Strategického rámce MAP ll, kteý
je přílohou ć,' 12 zápisu, ukládá starostovi nĺČ Žáoost podepsat a vedoucĺ Finančnĺho
odboru odeslat Žádost na OSMT MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,Parkour pro Bohunice" na
uzemi Mc Brno-Bohunice, kteý je přílohou č,. 14 zápisu, skutečnost, Že finanční
prostředky na realizaci a správu projektu ,,Parkour pro Bohunice" po dobu tří let budou
hrazeny z prostředků participativního rozpočtu města Brna, skutečnost, Že realizace
projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu
2019, souhlasí s realizací předloŽeného projektu ,,Parkour pro Bohunice" a se správou
projektu po uplynutí tříletĺ doby udrŽitelnosti a ukládá vedoucĺ Finančního odboru zaslat
stanovisko na MMB.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen'

't 5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu ve výši do 40 000 Kč, a to
na opravu a údrŽbu majetku příspěvkové organizace MŠ Brno, Švermova 11 a ukládá
vedoucĺ Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelce příspěvkové organizace.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 pĺsm. b) zákona
ć.25012000 Sb., pravidlech územních rozpočtů v platném znenl,

1ks
ato

přĺspěvkové organ rménská 21 etí 1 ks Whirl la
ledničky Beko od pana
do majetku příspěvkové organizace a ukládá lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli
ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zapojením MČ Brno-Bohunice do Systému
managementu hospodaření s energiem1 Prostřednictvím - informačního systému
EnergyBroker u budov Únĺc Dlouhá 3, ZŠ Arménská 21, zš a MŠ Vedlejší 10, MŠ
Amerlingova 4, MŠ Běloruská 4, MŠ Švermova 11, MŠ Uzbecká 30, hasička Ukrajinská
2 a DPS Arménská 2, ukládá statutárním zástupcům příspěvkových organizací
a lng. Florianové zajistit součinnost a spolupráci při zavádění Systému managementu
hospodaření s energiemi u budov ve své správě.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí se zastavením ŕízení a etku n

hodn zůstavitele
a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto

stanovisko notářce Mgr. Miluši Pavlíkové.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

18)
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1e) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízení a ntm m
hodn zůstavitele

a ukIádá vedoucímu Sociálnĺho odboru sdělit toto
stanovisko notáři JUDr. Michalu Voříškovi.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen

20) Rada MČ Brno Bohunice schval lobní ohledně acenl
7.810 Kč určené

které sou řílohami č. 15 a č. 16
aza ení soudního řízenĺ vuci

a panu
V případě nezaplacení cástky 7 '810 Kč společně

a nerozdílně do 29.07.2019'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen

21) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č,' o8-o42t19lTS na
akci ,,Stavební úpravy třídních oddělení a interĺérové řešení MŠ Švermova 11 v MČ
Brno-Bohunice" stavební a architektonické řešení, s firmou KoRos, s.r.o.,
Stejskalova984t37,615 00 Brno, !c 26926954, kteý je přĺlohou č. 17 zápisu, a to na
změnu celkové ceny díla a uktádá starostovi ltĺC dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rťlzné - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada Mc Brno Bohunice nepožaduje provedení změn přílohy obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1912017, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně, ponechává v platnosti podmínky pro spalovánĺ suchých rostlinných
materiálů v MČ Brno-Bohunice uvedené v příloze obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č' 1912017 a ukládá vedoucí odboru technických
sluŽeb sdělit toto usnesení odboru Životnĺho prostředí MMB.
Hlasování _7I0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


