
Zápis
z30. zasedání Radv MČ Brno-Bohunice konaného dne 27.11.2019

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Fo rm a zá p is u h lasován í - p ro/p rotil zdrŽel se/p řítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila
nový bod č. 16) Návrh rozpočtového opatření č. 14lRMČ, nový bod č,. 17) Návrh pojistné
smtouvy č' pojistníka o8-142t19lMČ, č. pojistitele 8603266619, na pojištění
odpovědnosti zastupítelů obce a nový bod č. 18) Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 08-046/1g/Ts naakcĺ ,,Rekonstrukce prostoru bazénu vobjektu ZŠ Arménská 21,
Brno, Bohunice č.p. 573". Schválený program jednánĺje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7 

'

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 13.11.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátita zápis z 29' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
13.11.2019.
Hlasování _7l0l0l7.

lll. Projednávané body dne 27.11.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-1 34ĺ18tMl o poskytnutí
finančního daru ve výši 27 383 Kč, jako spoluúčast na opravu přĺstupového chodníku
k bytovému domu okrouhlá 9, která je přílohou ć,' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ
darovací smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-135/18/MČ o poskýnutí
finančního daru ve výši 112'811 Kč, jako spoluúčast na opravu přístupového schodiště
k bytovému domu Spodní 22, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ
darovací smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08-136/1g/Mo na pronájem
části pozemku p. ć,. 119719 v k. ú. Bohunice při ulici Ukrajinská jako parkovací stání
označené ć, 17 pro parkování motorových vozidel, se společností MP Deĺivery, s.r.o., se
sídlem Bohunická 4O3t55a, 619 oo Brno, |Č 08647615, jednající panem Michalem
Pruknerem, jednatelem společnosti, která je přílohou c. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ
nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesenĺ byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č. 08-137t1glMo o ukončení nájemní
smlouvy č. 08-1 24l09lBO na ron m ků č. 150211 a p' č. 150212, oba

která je přílohou č' 5v k. ú. Bohunice, s paní
zápisu, zámér propachtovat pozemky p. ć,. 150211 o výměře 558 m2 a p. c. 1502t2
o výměře 17 m2, oba v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, kteý je přílohou c. 6 zápisu,
ukládá starostovi ľĺČ dohodu o ukončení NS a záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu c' o8-138/1g/Mo o ukončení smlouvy
č.3535, která je přílohou c. 7 zápisu, smlouvu č. 08-139/1g/Mo (č. dodavatele
2010043874) o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou c. 8
zápisu, obě se společností Brněnské vodárny a kanali4ace, a.s', Pisárecká 555l1a,
603 oo Brno-Pisárky, lČ 46347275 a ukládá starostovi ÍtĺČ oonoou ismlouvu podepsat'
Hlasování _7l0l0l7 - Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje rozpočty příspěvkových organizací MŠ Brno,
Amerlingova 4, MŠ -Pohádka, Brno., Běloruská 4, MŠ se speciální třĺdou pro děti
s vadami řeči, Brno, Švermova 11, MŠ Brno, Uzbecká 30, zŠ Brno, Arménská 21, ZŠ +
MŠ Brno, Vedlejší 1O, na rok2020 dle předloŽených návrhů, které jsou přílohami č. 9 aŽ
ć. 14 zápisu, ukládá jednotlivým ředitelům Po jejich dodrŽovánĺ a vedoucí Fo jejich
zveřejnění na internetových stránkách MČ.
Hlasování -7lol0l7. Návrh usnesenĺ byl schváIen.

7) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje gtřednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových
organizací MŠ Brno, Amerlingova4, uŠ ponaoka, Brno, Běloruská 4, MŠ se speciální
třídou pro děti svadami řeči, Brno, Švermova 11, MŠ Brno, Uzbecká 30, ZŠ Brno,
Arménská 21 a Zš + MŠ Brno, Vedlejší 10, na obdobĺ 2021-2022 dle předloŽených
návrhů, které jsou přĺlohami č. 15 aŽć,.20 zápisu, ukládá jednotlivým ředitelům Po
jejich dodrŽování a vedoucĺ Fo jejich zveřejnění na internetových stránkách MC.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MĆ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program lX. zased ání ZMC
Brno-Bohunĺce, které se bude konat dne 18.12.2019.

l. organizaění body
a) Určení zapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Předání Čestné medaile MČ Brno-Bohunice panu Waldemaru Plchovi
c) Schválení programu lX. zasedáníZMČ Brno-Bohunice

ll. Body programu
1) Zpráva o hospodařenĺ MC Brno-Bohunice za období 01. - 11'2019
2) Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2o2o
3) Návrh na stanovení nové výše měsíčnĺ odměny neuvolněným členům ZMc

Brng_Bohuniee za výkon funkee
4) Návrh výše peněŽitých darů členům výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních

orgánů Mc, kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce V roce 2019
5) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1212011,
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zaŕízeních a restauracních
zahrádkách, za účelem zabezpećení místních záleŽitostí veřejného pořádku, Ve
znění pozdějších vyhlášek

6) Různé
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje zastupitelstvu schválit Rozpočet MČ Brno-
Bohunice na rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č'.21 zápisu, uloŽit
zajištění jeho plnění všem vedoucím pracovníkům Úuc Brno-Bohunice a ukIádá
tajemnĺkovi ÚMČ zveřejnit návrh Rozpočtu MC Brno-Bohunice pro rok 2020 zákonem
stanoveným způsobem.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí svydáním územního rozhodnutí pro stavbu
pokládky sítě elektronických komunikací dle projektové dokumentace
,,Brno_Uzbecká-R 1 00", zakázkové č. 2019-04-002 z 1 012019, zpracovanou společností
lnfoTel, spol. sr.o', Novolíšeňská 2678t18,628 00 Brno, tČ 46981071 a vstupem na
pozemek p.č. 1853 -zastavěná plocha a nádvořĺ vk. ú. Bohunice, kteý je MČ svěřen,
za předpokladu dodrŽení podmínek uvedených ve stanovisku odboru technických sĺtí
ÚnłČ Brno-Bohunice a za podmínky zajištění obnovy obrusné vrstvy v celé šířce
dotčených zpevněných ploch, včetně provedení obnovy travních ploch, které budou
dotčeny stavebními pracemi a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí sudělením předběŽného souhlasu na předání
předmětu nájmu nebo jeho částí do podnájmu jiným podnikajícím osobám, požaduje,
z důvodu vydánĺ poŽadovaného souhlasu s pod em mcr
nebytových prostor v objektu Dlouhá 3, panu
předkládání jednotlivých podnájemních smluv do Rady k odsouhlasení a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

't2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vyjádření Masarykovy univerzity, se sĺdlem
Zerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, pod č.j. MU-ls 200035l2019l1034642/RMU, ze dne
4'11'2019, ve věci vysvětlení k budovaným parkovacím stánĺm pro veřejnost v lokalitě
výstavby Studentského a Stravovacího centra UKB v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí
Odboru m etkového a kontro sdělit toto stanovisko kvestorce Masarykovy univerzity
panr
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice bere na vědomí stavbu ,,Atletická hala Kampus" na
pozemcích p. c. 133312, p. č. 1333115, p. č. 1333/16, p.c' 1333121, p. č. 1333122,
p.č'133411, p. č. 133415, p.c. 133417, p.č. 133812, p.č. 1338112 a p'č' 1338/38, vše
vk. ú. Bohunice zapsaných na LV 10001 pro statutárnĺ město Brno, nemá námitky
k projektové dokumentaci zak. ć,' 3402 _ 205, stupeň DSP z 30.09.2019, pro stavebnĺ
nzent na uvedenou stavbu , zpracovanou hlavním inŽenýrem projektu

haly Campus", tj. společnost
pro společníky společnosti s názvem ,,Výstavba atletické
lMos Brno, a. s., lČ 2$22257, společnost HOCHT\EF cz

ä.S., rc ąaarcą68 a společnost sPoRT Construction a.s., lČ zĺlszĺll a uktádá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů za pře mĺstění vozidla v rámci
blokového čištění dne 29.10.2019 na ulici Pod Nemocnicí paní

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit
toto stanovisko Žadatelce'
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje finanční převod mezi účty vrámci schváleného
rozpočtu na rok 2019 u příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, a to zúčtu
50240,,Teplo" na poloŽku 511 10 ,,opravy a udrŽování" ve výši 80'000 Kc a ukládá
vedoucí Fĺnančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli Po.
Hlasovánĺ -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 14lRMc v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č. 22 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje pojistnou smlouvu č. pojistnĺka o8-142t19lMČ
(č. pojistitele 8603266619) na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce, která je přílohou
ć,. 23 zápisu, se společnostĺ Kooperativa pojišťovna, a. s', Vienna lnsurance Group,
lcąl116617, se sĺdlem PobřeŽní 665t21, Praha, PSČ 186oo a ukládá starostovi MČ
pojistnou smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuie dodatek č. 3 ke smlouvě o dĺlo č. 08-046/19/TS na
akci ,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21, Brno, Bohunice
č.p.573" od firmy oSS Brno, s.r.o., Holandská 878t2,639 00 Brno, IČ 46901850, kteý
je přílohou č,. 24 zápisu, a to na změnu celkové ceny díla a ukládá starostovi MČ
dodatek c. 3 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. Otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


