
Zápis
z24. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 02.í0.2019

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

omluveni: Mgr. Múdra, MUDr. Pejčoch

Zasedání řídil starosta MČ Brno_Bohunice lng' Antonín Crha.

Fo rma zápisu h lasován í - pro/protilzdrtel se/přítom no.

Stará, pan Juras,

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015.

ll. SchváIení zápisu Rady Mč ze dne í8.09.2o19:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z23. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
18.09.2019.
Hlasování _ 4lol1ĺ5

!ll. Pľojednávané body dne 02.í0.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje zadávací podmÍnky na akci ,,Úprava veřejného
prostoru zastávky MHD BěIoruská v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou ć,.2
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda - pan Vĺt Pýgl,
místopředseda - pan Josef Juras, člen - lng. lva Vošterová a náhradnĺky komise -
pana Milana Hrdličku, lng' Antonína Crhu, Mgr' llonu Kašparovskou a Mgr' Jana
Liščinského. Příloha č,' 2 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování - slolU5' Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MC Brno-Bohunice beľe na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
schvaluje nabídku veřejné zakázky na akci ,,Zajištění sběru, třídění,
komunálního od adu z od košů v Brno-Bohunice" od pa

s cenou ve výši 3.567,49 bez DPH za
1 vývoz všech odpadkových košů, oznámení o výběru nejvhod

ořeoravv a dooravvE
rys rozhodnutím o odn ší nabíd kde vybraný účastník je

které je přĺlohou č. 3 zápisu a ukIádá
starostovi M oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky pro uzavření rámcové dohody
na akci ,,ZĄišťování sociálních pohřbů pro MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které
budou vyzvány k podání nabídky. Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 4
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisĺ ve sloŽení předsedkyně - Mgr. Lucie
Stará, místopředseda - Mgr. lvan Nezval, člen _ pan Josef Juras a náhradníky komise _
lng' Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a Mgr. lng' Bc. Lukáše Brynzu.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí doporučený program Vll. zasedání ZMĆ
Brno-Bohunĺce, které se bude konat dne 16.10.2019.



l. organizační body

a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválenĺ programu VlI' zased ání ZMC Brno-Bohunice

ll. Body programu

1) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - 09.2019
2) Návrh rozpočtového opatření č. 2tzl\Ac
3) Stanovisko k materiálu ,,Vyjádření k úpravě směrné části Územnĺho plánu města

Brna - ul. Ukrajinská"
4) Stanovisko k Návrhům změn Územnĺho plánu města Brna vybraných ke

zkrácenému postupu pořízení
5) Různé

Hlasování _ 5ĺ0lu5. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada Mc Brno-Bohunice doporuěuje zastupitelstvu vzít na vědomĺ zprávu
ohospodaření MČ Brno_Bohunice za období 01. - o9'2o19 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přĺlohou c. 5 zápisu.
Hlasování _ 5ĺ0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporuěuje zastupitelstvu MC schválit rozpočtové opatření
ć,.zlzMl v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 6 zápisu.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada M
panem
insolven

VC i 193.939 55 Kč za
do

čního řizení vedeného u Krajského soudu v Brně pod
která je přílohou ć,.7 zápisu a ukládá starostovi přihlášku pohledávky

podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0lol5. Návrh usnesení byl schválen

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na přilehlé pozemky p. č. 2451,
p.č,.203411 ap. ć,.203511, vše vk. ú' Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního
města Brna, za účelem výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 636
v k' ú. Bohunice dle projektové dokumentace ,,Novostavba RD, Brno-Bohunice" na ulĺci
Vohnoutova zpracovanou společností BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o., Vranovská
68t21, 614 00 Brno, lČ 28319613, souhlasí s projektovou dokumentaci pro sloučené
stavební a územní řizení k výše uvedené stavbě za předpokladu zajištění ochrany
stromů na pozemku p. c. 2451 v k. ú' Bohunice při pokládce splaškové kanalizace
a zajištění protlaku pro splaškovou kanalizaci přes pozemky p. č, 203411 a p. ć,.203511,
vše v k' ú. Bohunĺce a splnění podmínek stanovených v samostatném vyjádřenĺ
odborem technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1olRMc vrozpočtu MC
Brno-Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 8 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.
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10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje finanční převody mezi účty v rámci schváleného
rozpočtu u příspěvkové organizace MS Brno, Uzbecká 30, a to z poloŽky ,,SluŽby" na
poloŽku,,opravy audrŽování" Ve výšĺ 30.000 Kč, u příspěvkové organizace MŠ Brno,
Amerlingova 4 z poloŽky 558 ,,DDHM" na poloŽku 501 ,,Spotřeba materiálu" ve výši
20.000 Kč, dále zpolożky 518,,Nákup sluŽeb" na poloŽku 511 ,,opravy audrŽování" Ve
výši 20.000 Kč au příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejšĺ 10 zúčtu 558 17
,,DDHM" ve výši 200.000 Kč na účet 501 19 ,,ostatní materiál" a uk!ádá vedoucí
Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelům předmětných Po'
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

1'ĺ) Rada MČ Brno-Bohunice nepoŽaduje provedení změn obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 212019, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 312017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,
Ve zněnĺ obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna ć,' 112018 a obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 312019, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 212017, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č' 212018,
týkající se spádových obvodů příspěvkových organizací nacházejicích se na území MČ,
a to MS a ZS Vedlejší 10, Zs Arménská 21 , Ms Uzbecká 30, MS se speciálnĺ třídou pro
děti s vadami řeči, Švermova 11, MŠ Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Běloruská 4
a ukládá vedoucímu Sociálnímu odboru zaslat toto stanovisko na odbor školství,
mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2723
o výměře 15 m2 v k. ú. Bohunice pod stavbou kontejnerového stání při ulici okrouhlá,
kteý je přílohou č. 9 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování - 5l0lU5. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 1 oo4t2
o výměře 284 m2 v k. ú. Bohunice jako zahradu v lokalitě u dálnice, kteý je přílohou
č. 1o zápisu, uktádá starostovi MC záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MC Brno-Bohunĺce nesouhlasí s em ozemku ć,. 82912 v k' ú
při ul. Lány paní
vyuŽití pozemku jako zahrada a ukIádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadatelkám.
Hlasování _ 5lu0l5. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s vydáním stavebního povolení na akcĺ dle
projektové dokumentace ,,Rodinné domy Kejbaly - technická a dopravní infrastruktura _
lo 1O0_Komunikace a zpevněné plochy, lo 101.1 odvodnění komunikace, lo 101.2
opěrná zídka" vk. ú. Bohunice na pozemcích statutárního města Brna p. č' 1510/8,
p. č. 151211, p. č. 156011 a p. č. 155912, vše v k. ú. Bohunice, zpracovanou společností
Arch. Design, s.r.o', Sochorova 23,616 00 Brno,lC 257 64214, ć,' zak. B-17-o29-ooo
pro stupeň DSP ze srpna 2019, za předpokladu dodrŽení podmínek stanovených
odborem technických sluŽeb Únĺc města Brna Brno-Bohunice a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Bohunice
za účelem



-4-

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s vydáním stavebního povolení na akci dle
projektové dokumentace ,,Rodinné domy Kejbaly _ technická a dopravní infrastruktura -
lo 2OO_Rekonstrukce vodovodu, lo 202 ProdlouŽení vodovodu" V k. ú. Bohunice na
pozemcích statutárního města Brna p. č' 1510/8, p. č. 151211, p. č. 1560/1
a p' č. 156012, vše v k. ú. Bohunice, zpracovanou společností Arch. Design, s'r.o.,
Sochorova 23, 616 oo Brno, lc 257 64 214, č,. zak. 8-17-029-000 pro stupeň VŘ
z června 2019, za předpokladu dodrŽenĺ podmínek stanovených odborem technických
sluŽeb ÚÍ\ĺc města Brna Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentaci pro stavební řízení ke
stavbě ,,ProdlouŽení TT z osové ke Kampusu MU v Bohunicích" dle výkresové
dokumentace zpracované společností Metroprojekt Praha a.s', se sídlem l. P. Pavlova
1786t2, 120 00 Praha 2, ll 45271895, č. zak. 19-7629-01-02-00-00-001 pro stupeň
DSP z července 2019, za předpokladu dodrŽení podmínek stanovených odborem
technických sluŽeb ÚľĺČ města Brna Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice schválila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání
Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


