
Zápis
z 21. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 07.08.2019

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

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha.

Forma záp isu h lasován ĺ - pľo/protilzdržel se/p řítom no'

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć,.22) Návrh na změnu účelu pouŽití finančního transferu u akce ,,Zŕízení
parkovacĺch stání na veřejných plochách v MČ Brno-Bohunice". Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 610ĺ016.

ll. Schválenĺ zápisu Rady Mč ze dne 17.07.2o19:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z20. zasedání Rady MC, které se konalo dne
17.07.2019.
Hlasování _ 6101016

lll. Projednávané body dne 07.08.2o19l

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabĺdek,
schvaluje nabídku
Bohunice" od pana

vere né na akci ÚdrŽba ve né zeleně v MČ Brno-

s cenou ve výši 4.235'686,20 Kč bez DPH/rok, z toho za údrŽbu silniční zeleně
199.942,20 Kč bez DPH/rok, s cenou za provedení jednorázové záĺivky bez
spotřebované vody 22.500 Kč bez DPH/rok a včetně spotřebované vody 24.000 Kč bez
DPH/rok, oznámení o výběru nejvhodnější nabíd s rozhodnutím o

vhod ší nabíd , kde vybraný účastník je
které je přílohou c.2 záp isu a ukIádá starostovi M oznámení

o výběru nejvhodnější nabídky podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen

2) Rada MČ Brno-Boh
schvaIuje nabídku
Bohunice" od pana
s cenou ve výši 613.252 Kč bez DPH/rok, z toho za provoz a údrŽbu ,,Pítka před radnicĺ"
3'800 Kč bez DPH/rok, za provoz a údrŽbu ,,Prvku v parku osová" 45.600 bez DPH/rok
a za provoz a ÚdrŽbu ,,Rezervoáru při ulici Kejbaly" 6.600 Kć bez DPH/rok, oznámení
o výběru nejvhodn nabí s rozhodnutím o run odně í nabí , kde
vybraný účastník je které je
přílohou č. 3 zápĺsu a ukládá starostovi M oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zhotovení
projektové dokumentace na akci ,,Stavební úpravy třĺdních oddělení a interiérové řešení
vob ktu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice" od

s cenou bez DPH ve výši 51.700 Kč, smlouvu o zhotovení

unice beľe na vědomí zprávu o posouzení a hodnocen í nabídek,
vere ne za na akci drŽba avení sídliště v MC Brno-

projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-101/19/TS s vybraným
uchazečem, která je přílohou ć,' 4 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č.08-096/1g/Mo (č. dodavatele
9551887004) o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou
E.oN Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151t6,37o 49 České Budějovice, lČ 26078201,
která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje smĺouvu č. o8-o97/1g/Mo (č. dodavatele
12542249) o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou
E.oN Distribuce, ä.S., F.A. Gerstnera 2151t6,37o 01 České Budějovice, lČ 28085400,
která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o84/1g/Mo o ukončení smlouvy
č,.2010010848 o dodávce pitné vody sfirmou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pĺsárecká 555t1a,603 oo Brno, Ě ąasąĺz75, kteráje přílohou ć.7 zápisu a ukládá
starostovi MČ dohodu podepsat.
Hlasování _7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-1oo/19/MČ o ukončení rámcové
smlouvy č. o8-167t16t|,Ac na zajištění jazykové výuky zaměstnanců Úuc Brno-
Bohunice, uzavřenou se společností ABC English s.r.o., Tvorkovských 2015/5, 709 00
ostrava (Dvořákova 44t14,602 oo Brno), lČ 28605845, která je přílohou č' 8 zápisu
a ukládá starostovi Mc dohodu o ukončení rámcové smlouvy podepsat.
Hlasovánĺ _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1-ke smlouvě o dílo č.08-046/19/TS na
akci ,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice"
od firmy oSS Brno, s.r.o., Holandská 878t2,639 oo Brno, lČ 46901850, kteý je
přílohou č. 9 zápisu, a to na změnu celkové ceny díla a ukládá starostovi MČ dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-066/19/TS na
akci ,,Parkovacĺ stání při ulici Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice" s firmou firmy
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lc25504011, kteý je
přílohou č. 10 zápisu, a to na změnu celkové ceny stavebních prací a ukIádá starostovi
Mc dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č' 08-058/19/TS na akci ,,Rozšíření
kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice" se společností zPl, spol. s.r.o., se sídlem
U Červeného mlýna 613t2,lČ:a6963774,kteý je přílohou č. 11 zápisu, a to na změnu
předmětu díla, ceny díla a změnu doby plnění a ukládá starostovi t\ĺc oodatek ke
smlouvě o dílo podepsat'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RMČ v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,. 12 zápisu a ukládá
vedoucí odboru financnĺho jeho provedení.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program Vl. zasedání ZMC
Brno-Bohunice, které se bude konat dne 02.09.2019.

organizační body
a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
a) Schválení programu Vl' zasedáníZMC Brno-Bohunice

ll. Body pľogramu
1) Zpráva o hospodaření MC Brno-Bohunice za období 01. _ 07.2019
2) Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na obdobi 2021-

2025
3) Návrh rozpočtového opatření č,. 11ZMC
4) Návrh Plánu ĺnvestičních akcí na rok 2o2o a další léta v MČ Brno-Bohunice
5) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č,. 2012001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

6) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č' 5l2o10,
o zákazu poŽíváni alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem
zabezpečení mĺstních záleŽitostí veřejného pořádku, Ve znění pozdějších
vyhlášek

7) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 912017,
o pravidlech pro pohyb psů

8) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č' 1112017,
o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

9) Stanovisko k uplatnění předkupního práva na koupi nemovité věci - stavby pro
rodinnou rekreacĺ postavené na pozemku p. ć,. 1795 v k. ú. Bohunice v lokalitě
Kejbaly

10) Návrh na směnu nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem
a Masarykovou univerzitou v zahrádkářské lokalitě při ul. Vinohrady

11) Různé
Hlasování _7ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľuěuje zastupitelstvu souhlasĺt s doplněnou úpravou
znění článků obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20ĺ2001, kterou se
vydává Statut města Brna, týkající se územního plánování, dle předloŽeného návrhu,
kteý je přĺlohou č. 13 zápisu aspředloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou Se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č. 14 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

1) Rada MČ Brno-Bohunice doporuěuje zastupitelstvu:

ponechat v přĺloze č' 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 512010, o
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpećení místních
záleŽitostí veřejného pořádku, Ve znění pozdějších vyhlášek, vymezení veřejných
prostranství, kde je zakázáno poŽívání alkoholu, a to ulice Švermova ć,.7-9 a v okruhu
50 m od objektu ÚuČ Brno-Bohunice,
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stanovit v přĺloze c.2 vyhlášky následující výjimky, při kteých lze na veřejných
prostranstvích konzumaci alkoholu povolit, a to u společenských akcích konaných v MC
Brno-Bohunice Fašanková obchůzka Bohunicemi, Mikulášská nadílka, Pálení
čarodějnic, Svatováclavské hody, Zahradní slavnosti, Bohunické trhy a Letní promítání.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit obecně závaznou
vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 912017, o pravidlech pro pohyb psů, dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou c. 15 zápisu, ponechat v přĺloze č. 1 vyhlášky stávajícĺ
prostory pro volný pohyb psů, a to lokalitu při ulici Ukrajinská (pozemek p. č. 1197l82),
lokalitu při ulici okrouhĺá (část pozemku p'ć,.273211), lokalitu při ulici Souhrady (část
pozemku p' č,' 3257), oplocený výběh mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská (část
pozemku p. c. 1321151) a oplocený výběh při ulici okrouhlá (část pozemku
p. ć,.2747l1), v příloze č. 2 vyhlášky pak stávající prostory, kde je vstup se psy zakázán,
a to lokality dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť při ulicĺch Arménská,
Běloruská, Gruzínská, Moldavská, NeuŽilova, okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady,
Spodní, Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, parĘ osová, zahrada u Domu
s pečovatelskou sluŽbou při ul' Arménská, zahrada ZUS Amerlingova 2, zahrada
Střediska volného času Lány 3 a běŽecký a sportovní areál nad TJ Tatran Bohunice.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MC Brno-Bohunĺce dopoľučuje zastupitelstvu stanovit pro rok 2020 v příloze
č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1112017, o nočním klidu, ve znění
pozdějších vyhlášek, výjimky z doby nočního klidu na Územi MČ Brno-Bohunice, a to
pálení čarodějnic v Bohunicích v noci z 30'04. - 01 .05.2020 s vymezením doby nočního
klidu od 02:00 do 06:00 hod pro uzemÍ městské části Brno-Bohunice a Pivní slavnosti
v Bohunicĺch v noci z 13.06. _ 14.06.2020 s vymezením doby nočního klidu od 02:00 do
06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice. Důvodem pro konání obou akcí,
uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, je nabídnout veřejnosti
větší kulturní vyŽití a předevšĺm to, Že se jedná o výjimečné a ojedinělé akce v MC
Brno-Bohunice. NavrŽené akce jsou po léta tradiční a s velmi pozitivními ohlasy široké
veřejnosti'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice nedoporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit se záměrem
vyuŽití předkupního práva nezapsané stavby pro rodinnou rekreaci na pozemku
p. č' 1795 vk. ú. Bohunice, zapsaného na LV 10001 pro statutární město Brno,
z úrovně MČ Brno-Bohunice' doporučuje statutárnímu městu Brnu vyuŽít nabídku
předkupního práva nezapsané stavby pro rodinnou rekreaci, postavené na pozemku
p. č. 1795 v k. ú. Bohunĺce zapsaného na LV 10001 pro statutární město Brno, z úrovně
statutárního města Brnaza předpokladu úhrady kupnĺ ceny z rozpočtu SMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče na pronájem prostor slouŽících
podnikánĺ v l. NP objektu občanské nosti Dlouhá 577 na č,. 192912
v k. ú. Bohuni
a paní
nájemné ve výši 3.100 /rok a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
předloŽit na příštím zasedání Rady MČ re schválení nájemní smlouvu na pronájem
prostor slouŽícĺho podnikání v objektu obcanské vybavenosti Dlouhá 57713 na pozemku
p. č. 129212 v k. ú. Bohunice.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3)

4)

5)
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6) Rada MC Brno-Bohunice schváliIa protinávrh usnesení ve znění - Rada MC Brno-
Bohunice trvá na svém usnesení kbodu č' 10) programu z19. zasedání Rady MČ
konaného dne 26.06.2019, a to ve věci vydaného souhlasu k projektové dokumentaci
pro stavební povolení stavby ,,Elektrĺzace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna,
1. etapa" ve stupni DsP, zak. ć.18060-01-0619 z0712019, zpracovanou společností
SUDOP Brno, spol s. r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, lC 44960417 pro objednatele
SŽDc, s.r.o', DláŽděná 1oo3t7 110 oo Praha'l, lc7o994234, pouze za podmínky
zapracování instalace protihlukových barier na území MČ Brno-Bohunice a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č' o8-o98/19/MČ o poskytnutí finančního
daru ve výši 50.000 Kč na zajištění lll' ročnĺku Bohunického hudebního festivalu, kteý
se bude konat ve dnech 05.09.-26
sídlem okruŽní 25 638 00 Brno

09.2019, se společností Teplárny Brno, äS,, t9
, lČ 46347534, zastoupené panem I
na základě pověření p ředstavenstva a.s. ze dne

MČ smlouvu o poskýnutí29.04'2019, která je přílohou č. 16 zápisu a ukládá starostovi
daru podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smtouvu č. o8-1o2t19IMĆ o vzájem
spo lečností KOMETA GROUP a.s Křídlovická 34 603 00 Brno

né propagaci
tc 262961

se
95,

zastoupená panem která je
přílohou c' 17 zápisu a ukládá starostovi M smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje Žádost na Radu města Brna a Zastupitelstvo města
Brna o změnu účelu pouŽití finančního transferu na akci ,,Zřízení parkovacích stání na
veřejných plochách v MC Brno-Bohunice" dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
č. 18 zápisu, uktádá starostovi MČ Žáoost podepsat a vedoucí Finančního odboru
zaslat toto stanovisko na odbor vnitřních věcí MMB.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


