
Zápis
z 23. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 18.o9.2o19

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

omluveni: Mgr. Nádvorníková, Mgr. Stará

Zasedánířídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Fo rm a zápis u h l asová n í _ p ro/protil zdrŽel se/přítom n o.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č,. 14) Stanovisko k úpravě přejezdu Železniční tratě na pozemcích p. č. 976 a p. č. 978, oba
v k. ú. Bohunice v souvislosti se stavbou ,,Elektrĺzace trati včetně PEÚ Brno - Zastávka u Brna,
't. etapa". Schválený program jednáníje přílohou č' 1 zápisu.
Hlasování _ 4loloĺ4'

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 26.08.2o19:

Rada MC Brno-Bohunĺce schválila zápis z 22. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
26.08.2019.
Hlasování - 4ĺol0ĺ4.

lll. Projednávané body dne í8.09.2019=

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,oprava a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální
o-doad v Mt Brno-Bohunice" od firmyZPl spol. s.r'o., U Červeného mlýna 613t2,61200 Brno,
lc 46963774, náklady ve výši 195.000 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-114l19lTs s vybranou společností, která je přílohou
č,. 2 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o zhotovení PD podepsat'
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice souhlasĺ s předloŽenou projektovou dokumentacĺ stavby ,,Zřizeni
prosto rem V MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-propojení třídního odděle

Bohunice", zpracovanou
ní v l. NP se schodi

projektová činnost ve výstavbě,
zak' č. 1212019, stupeň DPSP, DPPS z07ĺ2019 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadatelĺ.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnostĺ č. 08-078/19/TS na akci ,,Zŕízení parkovacích stání na ulicĺ
Švermova v MČ Brno-Bohunice" se společností ZPl, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 6312,
612 00 Brno, lČ 46963774, který je přílohou č. 3 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukládá
starostovi nĺČ dodatek ke smlouvě o zhotovení PD podepsat'
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl' lV.
odst. 1 písm. c) Pravideĺ pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ
Brno-Bohunice, a to z důvodu převzetí veškených práv a povinností společnosti ABc English,
která vykonávala výuku doposud, společností Lingua Centrum, dále nabídku uchazeče veřejné
zakázky na zajištění jazykové výuky zaměstnanců UMC Brno-Bohunice od společnosti Lingua
Centrum, s.r.o., jazyková škola, U stadionu 10,779 00 olomouc, lC26873699, s jednotkovou
cenou bez DPH ve výši 330 Kč/hod., rámcovou smlouvu č. 08-1 13ĺ19ĺMC na výše uvedenou
sluŽbu, která je přílohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ rámcovou smlouvu podepsat.
Hlasování - 5ĺoĺ0l5. Návrh usnesení byl schváĺen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schval smlouvu o mu r slouŽící ikání č. 08-
107ĺ19ĺMo s paní
v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno, za účelem prodeje potravin bez obalu, na
váhu a do vlastních nádob, která je přĺlohou č. 5 zápisu, souhlasí s realizací stavebních úprav
nebytového prostoru dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu, ukládá starostovi
MC smlouvu o pronájmu prostor podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
usnesení Žadatelce.
Hlasovánĺ _ 510ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno_Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-11'ĺ/19/Mo (č. dodavatele 9552021038)
asmlouvu č.08-112ĺ19ĺMo (č.dodavatele 9552010108) o sdruŽených sluŽbách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151ĺ6, 370 49
teské Budějovice , ll26078201, které jsou přílohami č. 7 a č,.8 zápisu a ukládá starostovi MC
smlouvy podepsat.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr změnit nájemní smlouvu č. o8-o45/1 1tBo uzavřenou
dne 23.05.2011 a dne 30.05.2011 a pronajmout pozemky nebo jejich části, ato p. č. 1193/6
ovýměře 157 m2, p.č. 1193/35 ovýměře 38 m2, část p. č. 1193/36 ovýměře 5'555 m2, část
p.č. 1193/38 o výměře 1.460 m2, p. Ö,. 1193140 o výměře 421 m2, část p. ć'. 1193141 o výměře
484 m2, část p. č,. 1139149 o výměře 2Q8 m2, část p. č. 1 1 93/50 o výměře 201 m2, p. č. 1 193151
o výměře 781 m2, p.č. 1193152 o výměře 731 m2, p.č 1193154 o výměře 3 m', p.č. 1193/55
ovýměře 10 m2, p. č. 1193/56 ovýměře 23 m2, p.č. 1193157 o výměře 53 m2, p.č. 1193/58
ovýměře 45 m2, p.č. 1193164 o výměře 1.063 m2, Vše vk. ú. Bohunice ocelkové výměře
11.233m2, jako ovocný sad, včetně zvýšení nájemného ze současných 0,20 Kč/m2lrok na
0,50 Kč Kělm2lrok, který je přílohou č. 9 zápisu, dále záměr propachtovat pozemky nebo jejich
části Zemědělskému a obchodnĺmu druŽstvu sady Starý Lískovec, se sídlem Brno-Staý
Lískovec, Martina Ševčíka 46, PSt 625 oo, ll 47916851, v ovocném sadu při ulicích
Ukrajinská-Lány, a to část p.č 1193/36 o výměře 1.581 m2, část p. č. 1193/38 o výměře
303 m2, část p. ć,. 1193141 o výměře 172 m2, p. č. 1193142 o výměře 348 m2, p. č. 1193144
ovýměře 2.130 m2, p. č,. 1193ĺ46 o výměře 1.315 m2' p. č,. 1193147 ovýměře 208 m2, část
p.č. 1193149 o výměře 34 m2, část p. č. 1193i50 o výměře 83m2, p. č. 1193/53 o výměře
1'041 m2, p. č. 'ĺ193/60 o výměře 425m2, p' č. 1193162 ovýměře 446 m2, p č. 1193/66
ovýměře 104 m2, vše vk. ú. Bohunice ocelkové výměře 8.'t90 m2, jako ovocný sad, za částku
0,50 Kč/m2lrok, na dobu určitou 10let, tj. do 31 .12.2029, který je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
starostovi MC záměry podepsat.
Hlasování _ 5ĺoĺoĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dokument ,,Sjednánĺ ucelených části díla ke smlouvě o dílo
č. 08-046/19/Ts na akci ,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZS Arménská 21, Brno,
Bohunice č.p' 573" se společností oSS Brno, s'r.o., Holandská 87812, 639 00 Brno,
lc46901850, který je přílohou ć,. 11 zápisu a ukládá starostovi MC sjednání ucelených öástí
díla podepsat.
Hlasovánĺ _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaIuie rozpočtové opatření č. g/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou ć,. 12 zápĺsu a uk!ádá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasovánĺ - 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s předloŽenou úpravou hranĺc
stabilizované plochy Zo a návrhové plochy So na pozemku p.č. 1197183 v k. ú. Bohunice
a s úpravou hranic stabilizované plochy Zo s plochou těles dopravních staveb a se smíšenou
plochou obchodu a sluŽeb So na pozemku p. č í 197ĺ82 v k. ú' Bohunice, dle předloŽeného
návrhu pořizovatele, kteý je přílohou č. 13 zápisu'
Hlasování _6ĺ0ĺ016' Návrh usnesení byĺ schválen.
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11) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí suzavřením spolupráce na distribuci Seniorské obálky pro
občany Městské části Brno-Bohunice a s udělením záštity nad osvětovou kampaní a ukládá
mĺstostarostovi MC udělit záštitu nad kampaní a uzavřit spolupráci o distribuci Seniorské obálky.
Hlasování - 5ĺoloĺ5. Návrh usnesení byl schváĺen.

12) Rada MC Brno-Bohunice souhlasĺ s předloŽeným návrhem investičního záměru ,,Cyklostezky
údolím Leskavy - l. a ll. etapa" a ukIádá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování - 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí, z titulu vlastníka sousedního ku s umístěním
zděného oplocení v rozhraní pozemku p. ć,.751 ve vlastnictví

a pozemku p. č;.2251 _ zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr - ve vlastnictví
statutárního města Brna, oba v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 5loĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s Úpravou přejezdu na pozemcích p. č. 976 a p.č. 978, oba
v k. ú. Bohunice, spočívající v jeho novém světelném přejezdovém zabezpečovacím zaŕízení se
závorami a úpravě povrchu přejezdu. vsouvislosti se stavbou,,Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-
Zastávka u Brna, 1 etapa", zak. ć. 18060-01-0619 z07ĺ2019, zpracovanou společností SUDoP
Brno, spol. s.r.o., Kounicova 26,611 36 Brno, lC 44960417, pro objednatele sŽDc, s.r.o.,
DláŽděná 1oo3t7, 11o oo Praha 1, lČ 70994234 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5lol0ĺ5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

15) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno Bohunice schvaluje vysazení pamětnĺ lĺpy u příleŽitosti 30. výročĺ
sametové revoluce dne 17.11.2019 a ukládá předsedovi Komise Životního prostředí
a Komise pro občanské záleŽitosti zajistĺt kompletní realizaci této slavnostní akce.
Hlasování _ 5l0loĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal. lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MČ
Mĺlan Hrdlička


