
Zápis
z28. zasedánĺ Rady MČ Brno_Bohunice konaného dne 30.10.2019

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

omluven: pan Hrdlička

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

Form a zá pis u h lasová n í _ pro/pľotilzdrŽel se/p řítom no.

l. Program jednání:

Rada Mt Brno-Bohunice schválita bezel'změn předloŽený program jednání, který je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

Rada MČ Brno-Bohunice pověřita paní Mgr. Lucii Starou podepsáním zápisu z28. zasedání
Rady MČ.
Hlasování _ 6101016.

lt. Schválení zápisů Rady Mc ze dne 16.í0.2019 a dne 23.10.2o19:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z 26' zasedání Rady MC, které se konalo dne
16.10.2019 a zápis z27 ' (mimořádného) zasedání Rady MC, které se konalo dne 23.10.2019.
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne 30.í0.2019:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na výkon autorského
dozoru na akci ,,Rekonstrukce podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů na ZŠ
Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunĺce" od společnosti DIMENSE V.o.s., Hrnčířská 15, Brno 602 oo,
lČ 27753379,náklady ve výši 99.750 Kč bez DPH, příkazní smlouvu č. o8-118l19/TS
s vybraným uchazečem, která je přílohou ć,' 2 zápisu a ukládá starostovi MC příkazní smlouvu
na výkon autorského dozoru podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesenĺ byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmĺnky na akcĺ ,,oprava účelové komunikace
ke SSo (Ekodvůr) v MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. Zadávaci podmĺnky a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předseda _ pan Milan Hrdlička, místopředseda _ Mgr. llona
Kašparovská, člen - lng. lva Vošterová a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, lng. otakara
Kamaráda a Mgr. Jana Liščinského. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru technĺckých
sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-117t19/TS na zajištění sběru, třídění,
přepravy a dopravy komunálního odpadu z odpadkoyÝch košů v MC Brno-Bohunice s panem
Romanem Šustrem, Raisova 491t11, 634 00 Brno, lČ 40969371, náklady ve výši 3.567,49 Kč
bez DPH za 1 vývoz všech košů, která je přílohou č. 4 zápĺsu a ukládá starostovi MC smlouvu
podepsat po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výpověd'smlouvy o dílo o8-o25t17lTS o zajištění sluŽby
vývozu velkoobjemových kontejnerů v MC Brno-Bohunice uzavřené dne 02.03.2017 s firmou
Marius Pedersen a.s., PrůběŽná 1940ĺ3, 5oo 09 Hradec Králové, lc 42194920, dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu, ukládá starostovi MC výpověd' podepsat
a vedoucí odboru TS zajistit její odeslání tak, aby smlouva byla ukoněena k 29.02.2020.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje smlouvu č. 08-12oĺ19tMo (č. dodavatele 9552047921)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřĺny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151ĺ6,37o 01 Ceské Budějovice,lC26078201, která je přílohou č. 6 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu o dodávkách elektřiny podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaIuje rozpočtové opatření č. 1zlRMt v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 7 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program Vllt. zasedání ZMC Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 20.11.2019.

l. organizační body
a) Určenízapisovatele, sčitateĺe a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu Vlll. zasedáníZMl Brno-Bohunĺce

ll. Body programu
1) Zpráva o hospodaření MC Brno-Bohu nice za období 01 . - 1 o.2o19
2) Návrh na udělení Čestné medaile MČ Brno_Bohunice a finančního daru panu

Waldemaru Plchovi
3) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna o místních poplatcĺch
4) Stanovisko k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 212019, kterou se

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3ĺ2017, kterou
se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve zněnĺ obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 1ĺ2018 a k obecně závazné vyhlášce statutárnĺho 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 zněnĺ
obecně závazné vyhlášky statutárnĺho města Brna č. 2ĺ2018

5) Různé
Hlasovánĺ _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 písm. b) zákona
č' 25012000 sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové
organizaci ZŠ Brno, Arménská 21, přijetí účelově určených věcných darů v rámci projektu ,,Jedlá
zahrada'', do majetku příspěvkové organizace a ukládá lng. Florianové sdělit toto usnesení
řediteliZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zapojení příspěvkových organizací MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4, MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4 a MŠ se speciální třídou pro děti
s vadami řeči, Brno, Švermova 11, do projektu Ministerstva Životního prostředí ,,Národní
program Žĺvotní prostřední Yýzva ć,.7ĺ2019 - Přírodní zahrady", čerpání rezervních fondů
zapojených příspěvkových organizací na počáteční výdaje spojené s Vypracováním projektů
a projektových Žádostí souvisejících s projektem ,,Národní program Żivotní prostřední Výzva
č.712019 - Přírodní zahrady" a ukládá lng. Florianové sdělit toto stanovisko ředĺtelkám výše
uvedených příspěvkových organizací.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schválila protinávrh usnesení ve znění - Rada MC souhIasĺ,
v souladu se zněním $ 3 odst. 2 vyhlášky č' 14l2oo5 Sb., o předškolním vzdělávání, v účinném
znění, s přerušenĺm provozu všech MŠ zřízených MC Brno-Bohunice v termínu od 23.12.2019
do 31'12'2o19, ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělĺt toto stanovisko ředitelům
jednotlivýc| MŠ a zajistit svolání ředitelů za účelem projednání poŽadovaného přerušení
provozu MS.
Hlasování -6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.
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11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomĺ návrh analytické části Koncepce sociálního bydlení
v Brně zpracovaného Bytovým odborem MMB a odborem sociální péče MMB dne 27.09.2019
a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Bytovému odboru MMB.
Hlasování - 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ2) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se změnou Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna dle předloŽeného návrhu Bytového odboru MMB ze dne 07.10.2019,
který je přílohou č. 8 zápisu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Bytovému odboru MMB.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s návrhem na dispozici s majetkem města - prodejem
pozemku p. č. 13211146 zastavě!éh9 !és!í s!ąVby bez č.p./č.e' v k. ú. Bohunice při ulici
Jihlavská,p"nuaukládávedoucíodborumajetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen'

14) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomí vstup na přilehlé pozemky p. č;. 2994, p. č.2996,
p. č. 3001, p. č. 2998, p. č .2999 a p. č. 3000, vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna, za Účelem umístění lešenĺ kolem objektu a umístění skládky a zaŕ'lzení
staveniště po dobu trvánĺ stavby, dle projektové dokumentace ,,BD Rolnická 660/5, Brno-
Bohunice - stavební úpravy" zpracované společností Moraving s.r.o., Nerudova 12,602 00 Brno
lc 26222132, zakázka ć,. O5ĺ2O19 ze záři 2o1g, souhlasí se iloučeným územním a stavebním
řĺzením na stavební úpravy bytového domu Rolnická 5 pro výše uvedenou stavbu dle
předmětné projektové dokumentace za podmínky zajištění ochrany stromů a keřů a splnění
podmínek stanovených v samostatném vyjádření odborem technických sluŽeb Út\ĺČ grno-
Bohunice č.j. BBOH/05166/19/TS z15.10.2019 a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí stavbu ,,Studentské centrum UKB a Stravovací
centrum UKB" z titulu vlastníka sousedních pozemků p. č. 1331411, p. č. 1338/9, p. ć. 1338124,
p. č. 1338ĺ29, p. č' 1338/38 a p. č. 1338154, vše ostatnĺ plocha ostatní komunikace
vk. ú. Bohunice, zapsaných na LV 10001 pro statutární město Brno, souhlasí svydáním
územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu dle projektové dokumentace zak.ć,.3368 - 15

ze dne 15.08.2019, zpracovanou hlavním inŽenýrem
společnost AiD team a.s., Netroufalky 79717,625 00 Brn 70100, požaduje

po investorovi výše uvedené stavby zřizení více parkovacích stání pro veřejnost v dané lokalitě
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

Ľlu':'

starosta MČ
lng. Antonín Crha

členka Rady MC
Mgr' Lucie Stará


