
Zápis
z 22. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 26.08.2019

Přítomni: lng. Crha, Mgr. Nádvorníková,
lng. Kamarád

Mgr. Stará, Mgr. Múdra, pan Juras,

omluveni: pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Form a záp isu h lasován í _ pro/prolilzdrže| se/přítom no.

I. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kteréh o zařadila
nový bod c.21) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.08-041/1g/Ts na akci ,,oprava
kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice". Schválený program
jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu'
Hlasování _ 4l0l0l4.

Rada MC Brno-Bohunice
z22' zasedání Rady MČ.
Hlasování _ 4l0l0l4.

pověřila paní Mgr. Lucii Starou podepsáním zápisu

ll. Schválení zápisu Rady MG ze dne 07.08.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 21 ' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
07.08.2019.
Hlasování _ 4l0l0l4.

llI. Projednávané body dne 26.08.2019:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmĺnky na akci ,,Zajištění sběru,
třídění, přepravy a dopravy komunálního odpadu zodpadkových košů v MC Brno-
Bohunice" dle předĺoŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,.2 zápisu, jmenuje výběrovou
komisĺ ve sloŽení pan Josef Juras, Mgr. Kristýna Ryšavá, pan Marek Srbecký, Mgr. Jan
Liščinský, lng. lvana Sedláčková a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, pan Milana
Hrdličku, pan Leoše Šmídka, Mgr' Petru KříŽovou a Mgr. llonu Kašparovskou. Přĺloha
č,2 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o údrŽbě Vybavenĺ sídliště č. 08-
104119/T5 na akci lJdrZOa avení sídliště v MČ Brno- Bohunice"spanem-

s nák lady ve výši 613.252 Kcbez
DPH, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi
uplynutí lhůty pro podání námitek.
Hlasovánĺ _ 5l0ĺ0l5' Návrh usnesení byl schválen.

MČsmlouvu o dílo podepsat po

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o údrŽbě né zeleně č. 08-105/19/TS
na akcĺ ÚdrŽba ve né zeleně v MČ Brno-Bohunĺce" s

s náklady ve výši 4.235.686,20 Kć, bez DPH za rok,
která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po
uplynutĺ lhůty pro podání námitek.
Hlasování _ 5l0lu5. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila návrh na staŽenĺ tohoto bodu z programu jednání
Hlasování _ 5l0loĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' 08-108/1g/Mo o ukončenĺ nájemní
smlouvy c. 08-192101lBo na pronájem bytu zvláštního určení č. 2 v Domě
s oečovatelskou

-která

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje
s Hokejovým centrem mládeŽe, z.

službou, Arménská 56814, Brno, s paní
je přilohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi M smlouvu podepsat.

Hlasovánĺ _ slalus' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesenĺ bodu č. 5) programu z 2}.zasedání
konaného dne 17.07.2019, schvaluie pachtovní smlouvu č' 08-109/19/Mo na ht
cásti ozemku ć,. 156111 v k. ú. Bohunice s panem

která je přílohou č' 6 zápisu a ukládá starostovi M pachtovnĺ
smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ _ 5ĺ0l0l5' Návrh usnesení byl schválen

Smlouvu o obstaránĺ ektu č. o8-110/1g/Mc
s., zastoupeným

předsedou spolku, se sídlem Brno, Třída kpt. Jaroše 1844128, 04100212, která je
přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o obstarání projektu podepsat.
Hlasování - 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo c. 08-092/19ffS na
akci ,,Rekonstrukce osvětlení tříd vobjektu ZŠ Arménská 21 v MC Brno-Bohunice"
sfirmou KoRos, s.r.o., Stejskalova 984t37,615 0o Brno, lC26926954, kteý je
přílohou č. 8 zápisu, a to na změnu celkové ceny dĺla a ukládá starostovi MC dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0lol5' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek c. 2 ke smlouvě o zhotovenĺ projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-004l19lTs na akci ,,Zpřístupnění zastávky
MHD Stará nemocnice - vybudování chodníku v MC Brno-Bohunice" se společností
ZPl, spol. s.r.o., U Cerveného mlýna 63t2,612 oo Brno, lČ46963774,kteýje přílohou
č. 9 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukIádá starostovi ltĺc oodatek ke smlouvě
o dílo podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesenĺ byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. ć,.247711
o výměře 14,20 m2 v k. ú. Bohunice při ulici Lány, jako příjezd ke stavbě řadové garáŻe
na pozemku p. č. 2470 vk. ú. Bohunice za70Kč,lmzlrok, kteý je přílohou č. 10 zápisu,
ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit'
Hlasování _ 5ĺ0ĺU5. Návrh usnesení byl schválen'

1 1) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu
o hospodaření MC Brno-Bohunice za období o1. - 07.2019 dle předloŽeného návrhu,
kteqý je přílohou č. 11 zápisu.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled
rozpočtu MC Brno-Bohunice na období 2021-2025 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou c' 12 zápisu'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.
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13) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuie zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření
č,' 11ZMC v rozpočtu MC Brno-Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 13 zápisu.
Hlasování - 5l0lU5. Návrh usnesení byl schválen'

14) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit Plán investičních akcí na
rok 2O2O a další léta v MC Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou
č. 14 zápisu.
Hlasování _ 5lu0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

15) Rada Mc Brno_Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit zcizení pozemků
p.č'135111, p. č. 135112, p. č. 135211, p' č. 135212, p. č. 135411, p' č. 135412,
p.č.'ĺ355/1, p' č. 'l355l2, p. č. 1356/1, p. č. 1356ĺ2, p. č. 135711, p. č. 135712,
p.č. 1358, p. c. 1360, p.č. 1362, p. č. 1363/1, p' č. 136312, p.č. 137112, p.č. 137311,
dále p. č,. 137312 - zastavěný stavbou ć. e' 224 (Lv 229), p. č. 1374ĺ1, p. č. 137412 -

zastavěnýstavbou č,e.225 (LV 1078), p.č. 1376, p. ć. 1377, p.c'137811, p. č. 137812
- zastavěný stavbou č. e. 228 (LV 1077), p. č. 1379, p. č. 1380, p. č. 138111,
p. č. 'ĺ38112 - zastavěný stavbou ć,' e.231 (LV 1093), vše v k. ú. Bohunice, z vlastnictví
statutárního města Brna za pozemky zastavěnými místními komunikacemi
v univerzitním kampusu MU ve vlastnictví Masarykovy univerzity dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č' 15 zápisu.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit podání Žádosti o dotaci
z programu Ministerstva vnitra na úhradu nákladů na výjezdy mimo územní obvod
a odbornou přípravu členů JSDH a dále o úhradu nákladů na zvýšení akceschopnosti
jednotky v rámci vypsaného dotačního programu ,,Účelová neinvestiční dotace na
výdaje jednotek sborů dobrovoĺných hasičů obcí", a to ve výši 29.133 Kč, která je
přílohou č. 16 zápisu, vzít na vědomí Že městská část plně odpovídá za závazky
vyplývající zpřípadného nedodrŽení podmínek stanovených poskytovatelem úcelově
určených finančních prostředků a poŽádat Radu města Brna o souhlas s podáním výše
uvedené Žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s předběŽným návrhem na změnu správní
a katastrální hranice mezi k. ú. Nový Lĺskovec a k. ú. Bohunice dle předloŽeného návrhu
uvedeného V dopise Majetkového odboru MMB č. j. MMB/0287926|2019 ze dne
16'07.2019, kteý je přílohou č. 17 zápisu a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto předběŽné stanovisko nĺČ nłajetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen'

18) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí sbezúplatným nabytím pozemků p. c' 1353 -

zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, p'č. 1359 - zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr a p. č. 1361 - zastavěná plocha anádvoří, společný dvůr, vše
v k. ú' Bohunice při ul. Vinohrady, zvlastnictvĺ ČR-Úraou pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.
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19) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavebním povolením a s odvodem vody dle
projektové dokumentace ,,Přístřešek nad vstupem bytového domu Uzbecká 26, Brno",
.präcouané projektantkoű , zčervná 2o1g,
s odvodem vody z přístřešku nad hlavním vstupem do domu Uzbecká 566/26 ve
vlastnictví Společenství vlastníků bytů Uzbecká 26, Uzbecká 566126, 625 00 Brno,
ll,262 86 360, jako investorem, na pozemek p. č. 2065 v k. ú. Bohunice zapsaný na LV
1oo01 pro statutární město Brno, jehoŽ správu vykonává Úuc Brno-Bohunice a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s prodlouŽením platnosti Rozhodnutí c. 437,
c.j. BBOH lo4764t17lsÚ pro společné rozhodnutí o umístění stavby a stavebnĺ povolení,
na stavbu ,,Vybudování hřiště na osové, Brno, Bohunice", vydané Stavebním úřadem
ÚnĺČ města Brna, Brno_Bohunice, které nabylo právní moci dne 30.08.2017 a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hĺasování _ 5l0lol5' Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-041/19/TS na
akci ,,oprava kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 v MC Brno-Bohunice" s firmou
KoRos, s.r.o', Stejskalova984t37,615 oo Brno, lČ 26926954, kteý je přílohou č' 18
zápisu, a to na změnu celkové ceny díla a ukládá starostovi uČ dodatek c. 1 ke
smIouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 5l0lU5. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rüzné - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno Bohunice nesouhIasí s umísťováním jakéhokoliv reklamního
zařizení na fasádu budovy SVČ a KJM Lány 3 a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto usnesení Žadateli.
Hlasování _ 5l0loĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

členka Rady MC
Mgr' Lucie Stará


