
Zápis
z31. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 11.12.2019

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

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

Form a zá pisu h l asová n í - pro/protil zdrżel se/přítom no.

l. Progľam jednánĺ:

Rada Mt Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod

ź.21) Stanovisko k Žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru ,,Páteřní komunĺkace
Cervený kopec" a nový bod č' 22) Stanovisko k umístění stacionárních kontejnerů pro zajištění
zpětného odběru elektrozařízení. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6.

Il. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 27.11.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schváliIa zápis z 30' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
27.11.2019.
Hlasování _ 6ĺ01016.

lll. Projednávané body dne í 1.12.2o19:.

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č.08-14o/1g/Mo o nájmu bytu zvláštního určení
č. 19 o velikosti 1 + KK v Domě s u sluŽbou Arménská 4, s nájemcem panem

která je přílohou ć,' 2 zápisu a ukládá starostovi
M smlouvu podepsat.
Hlasování -6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č.08-141t19ĺMo o nájmu bytu zvláštního určení
č,.2 o velikosti 1 + KK v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, s nájemcem panem

,kterájepřílohouč.3zápisuaukládástarostoviMČ
smlouvu podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 2371 zákona č)' 89t2o12 sb.,
občanský zákoník v platném znění a S 98 a násl. zákona č,. 12112000 sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně někteých zákonů v platném znění,
licenční smlouvu č. 08-143ĺ19/MČ (osA č. VP 2019 153405) o veřejném provozování
hudebních děl s ochranným svazem auto rským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády

160 56 Praha lČ 63839997 zastoupeným vedoucí zákaznického centra Praha pa1í
MCkterá je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi

licenční smlouvu podepsat.
Hlasování - 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu ć,. o8-144t1glMo na pronájem pozemku
ć,. 445 v k. Ú. Bohunice ři ulici NeuŽilova o 19 m2 pod stavbou řadové garáŽe, s paní

která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá
starostovi nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen
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5) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje jako nájemce na pronájem pozemku p č. 1274ĺ2
vk' ú. Bohunice při-ulici Jihlavská, ovýměře 313 m2, użívaného jako zpevněná plocha, ČR,
Vězeňskou sluŽbu České republiky, se sídlem Soudní 1672t1a, 14O 67 Praha, lc 00212423,
Vazební věznici a ústav zabezpečovací detence Brno, zastoupenou vrchním radou

nájemní smlouvu č, 08-145/1g/Mo na pronájem pozemku
p. i,' 127412 v k. ú. Bohunice při ulici Jihlavská s výše uvedeným nájemcem, která je přílohou
č.6 zápisu, ukládá starostovi MČ nájemní smlouvu podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko zájemcům o pronájem pozemku.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-147ĺ19tWo (č. dodavatele 9552053501)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera 215116,37o 49 České Budějovice, lc 26078201, kteráje přílohou č. 7 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č' 1 ke Kupní smlouvě č.08-131/19/T5 na akci
,,Dodávka a nlontáŽ Plynovélro varnélro kotle 270 l v objektu ZŠ Arnlénská 21 v MČ Brno-
Bohunice" se společností GoZ GASTRO s.r.o., se sídlem olomoucká 888/164,627 00 Brno,
lc 28302672, kteý je přílohou č. 8 zápisu, a to na změnu termínu plněnĺ a ukládá starostovi
nĺČ dodatek č. 1 ke Kupnĺ smlouvě podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o hospodaření MČ
Brno-Bohunice za období 01 . - 1 1.2019 dle předloŽeného návrhu, kteĘý je přílohou Ö. 9 zápisu.
Hlasování _ 6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu Mt stanovit s účinností od 01 .o1.2o2o,
v souladu se zněním s 71 - $ 81a zákona ć,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn
a doplňků, platným ustanovením přílohy nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celkŮ a schválenými Zásadami odměňování uvolněných
a neuvolněných členů ZMČ Brno-Bohunice, nové měsíčnĺ odměny neuvolněným členům ZMČ
za jednotlivé funkce takto - člen rady 6.439 Kč, předseda komise 3.220 Kč, předseda výboru
3.220 Kč, člen komise 2.683 Kč, člen výboru 2.683 Kč, člen zvláštního orgánu 2.683 Kč, člen
zastupitelstva bez dalšĺch funkcĺ 1.609 Kč. odměna bude poskytována ode dne Účinnosti tohoto
usnesení nebo ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce, nastane-li tato skutečnost
pozdějĺ. V přĺpadě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována
ode dne zvolení (menování) do přĺslušné funkce. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena Zastupitelstva MC, bude odměna poskytována ode dne sloŽení slibu a výslednou
odměnu jako souhrn schválených odměn v přĺpadě souběhu výkonu více funkcĺ neuvolněných
členů Zastupitelstva uČ. oo souhrnu odměn jsou zahrnuty vŽdy maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou Zastupitelstvem MČ Brno-Bohunice.
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC souhlasit s předloŽeným návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna ć,. 12ĺ2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záleŽitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek dle předloženého návrhu, kte1ý je
přílohou č. 10 zápisu, ponechat beze změny stávající zněnĺ přílohy vyhlášky, tzn. místa, na
kterých lze v pohostinských zařízenĹch a restauračních zahrádkách nacházĄících se na území
MC Brno-Bohunice vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase, a to lokality na
ulici Švermova č.5-9, na ulici Ukrajinská č. 1-9 lichá, na ulici Havelkova ć,. 4-2o, na ulici
Hraničky č),.2-20 sudá, na ulici Dlouhá 1_3 v Po - Ne od 10:00 hod. do 22.00 hod. a lokality na
ulici Čeňka RůŽičky č. 6-18, na ulici Na Pískové cestě č,. 1-19 v Po - Ne od 10:00 hod. do
21.o0 hod' a uloŽit vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko odboru vnitřních
věcí MMB.
Hlasování - 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.



-3-

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/RMČ vrozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 11 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 7 ĺ0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje s okamŽĺtou platností novelu ,,Pravidel rozpočtového
procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací zŕízených Mt Brno-Bohunice" dle
předloŽeného návrhu, ktený je přílohou ć,. 12 zápisu, uktádá starostovi MČ schválená pravidla
podepsat a lng. Florianové zaslat statutárním zástupcům příspěvkových organizací.
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno_Bohunice schvaluje digitální Povodňový plán MČ Brno-Bohunĺce, ktený je
přílohou č. 13 zápisu, ukládá předsedovi povodňové komise plán polepsat a lng. Florianové
zveřejnit veřejnou verzi digitálního plánu na internetových stránkách MC. Přĺloha ć,. 13 zápisu je
uloŽena na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu ć,. 08-14611g/Mo o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-112l17lMo na pronájem části pozemku p. č' 132117 v k' ú. Bohunice pod stavbou
hromadnýchgaráŽípřiul.PodNemocnicíspanem,
která je přílohou ć,. 14 zápisu, záměr pronajmout část pozemku p. č. 132117 v k. ú. Bohunice
o výměře 15,6 m2, pod stavbou hromadných garáŽí při ulici Pod Nemocnicí, kteý je přílohou
č. 15 zápisu, ukládá starostovi MČ dohodu a záměr podepsat a vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování - 7 ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr na pronájem části zídky na pozemku p. č;.1929ĺ2
v k. ú. Bohunice o výměře 2,o m2, při ul. Dlouhá, kteý je přĺlohou č. 16 zápisu, ukládá
starostovi MČ záměr podepsat a vedoucíodboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7lol0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a áním m
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notářce
JUDr. Zdeňce otevřelové.
Hlasování _ 7 ĺ0ĺ017 . Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se stavbou,,Adaptace bývalého přístřešku zastávky na
přístavbu prodejního stánku Dlouhá, Brno-Bohunice 625 00" na pozemcích p' č;.210211
a p.č.2103, obavk. ú. Bohunicezapsaných na LV 10001 prostatutární město Brno, svydáním
společného povolení pro výše uvedenou stavbu dle projektové dokumentace zak. číslo

povolení, z listopadu 2019, zpracované
procházka architekti, Soukenická 559/5, 602 00 Brno,

odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s prodejem části pozemků p' č. 1033 a p. č. 1034
ocelkové výměře 339 m2, oba vk. ú. Bohunĺce vlokalitě u Leskavy, užívaných jako zahrada
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7 ĺ010ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje zapojení Městské části Brno-Bohunice a všech
příspěvkových organizaci zŕizených Městskou částí Brno-Bohunice do komplexního systému
pojištění statutárního města Brna a ukládá starostovi MČ sdělit toto usnesení odboru rozpoötu
a fĺnancování MMB.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2019_02, Stupeň: společné

- 
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lC757196461 a ukládá vedoucí
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20) Rada MC Brno_Bohunice schváIiIa protinávrh usnesení ve znění _ Rada MC bere na vědomĺ
návrh členů Zastupitelstva MC lng. Robeńa Kotziana, Ph.D. a PhDr. Evy Duřpektové na nové
pojmenování ulĺce odbočující z ulice Lány u domu Lány 36 směrem na jih k vodnímu toku
Leskava, konstatuje Že návrh je bezpředmětný z důvodu jiŽ platného historického názvu této
ulice od 25.09.1946, a to pod názvem Střelická a ukládá tajemnĺkovi úřadu sdělit toto usnesení
předkladatelům.
Hlasování _7loĺ0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

21) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí se zpracováním investičního záměru na akci ,,Páteřní
komunikace Cervený kopec" a s dopravním napojením území bývalé cihelny komunikační
osou 4 na ulici Jihlavská, požaduje před realizací předmětné pátařní komunikace rozšířenĺ
komunikace Kamenice v celé délce na 4 pruhy, rozšíření a zkapacitnění komunikace Jihlavská,
včetně vybudování nové křiŽovatky s ulicí Kamenice, směřování automobilové dopravy
z řešeného uzemi bývalého hliniště Kohnovy cĺhelny do ulice Vídeňská, zkapacitnění křiŽovatky
Vídeňská x Vinohrady s levým i pravým odbočovacím pruhem, tzn. vedení veškeré
automobilové dopravy z nové výstavby v k' ú. Bohunice do ulice Jihlavská a ulice Kamenice a
z nové výstavby v k. ú. Štyrlce do ulice Videňská a uktádá vedouci Stavebnĺho odboru zaslat
toto stanovisko Komisi dopravní RMB a odboru dopravy MMB.
Hlasovánĺ- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s umístěním stacionárních kontejnerŮ pro zpětný odběr
elektrozařízení, které jsou ve vlastnictví společnosti AsEKoL a.s., se sídlem Praha 4,
Československého exiiu2a62ĺs, PSČ i43 oo, lĆ 2rc73231, a to na odsouhiasenýeh lokalitáeh
v k. ú. Bohunice, uvedených v příslušném Protokolu o předání místa k umístění stacionárnĺch
kontejnerů a ukIádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 6ĺoĺaĺ6. Návrh usnesení byl sehválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


