
Zápis
z33. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 05.02.2o2o

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

omluvena: Mgr. Stará

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

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdĚel se/přĺtomno.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 15) Stanovisko ke stavebním úpravám vbytě č. 24 vDomě spečovatelskou sluŽbou
Arménská 4. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5.

II. Schválenĺ zápisu Rady MČ ze dne 22.01.202o:

Rada MC Brno-Bohunĺce schválila zápis z 32. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
22.01.2020.
Hlasování - 5l0lol5'

lll. Projednávané body dne 05.02.2o20:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. lV.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázekfinancovaných MČ
Brno-Bohunice, a to z důvodu velmi dobré informovanosti o stavu dětských hřišť v dané lokalitě,
odbornosti, kvality uchazeče a kladných referencí přímo na projektování 3D hřiště, kdy prioritou
projektu je kvalitní a nápadité zpracování, dále nabídku uchazeče veřejné zakázky na
zpracováni projektové dokumentace na akci ,,Úprava vybraných dětských hřišť na území MČ
Brno-Bohunice" od firmy D|MENSE v.o.s., Hrnčířská 15,602 00 Brno, lC 27753379, s cenou Ve
výšĺ 160.900 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení PD č. 08-018l20ĺTS s vybraným uchazečem,
která je přílohou č. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a ĺnŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 5l0ĺol5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Zajištění
podlĺmitních výběrových řízení na stavební práce pro MC Brno-Bohunice" od firmy RPA Tender,
s.r.o., Starobrněnská 20, 602 0o Brno, lČ 29367107, s náklady ve výši 90.000 Kč bez DPH,
příkazní smlouvu č. 08-019/20lTS svybranou firmou, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá
starostovi MČ příkazní smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ - 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomí ukončení nájemní smlouvy č,. o8-249ĺO2ĺBo na
pronájem pozemku p. ć,. 2424ĺ12 pod stavbou řadové garáže bez č.p./č. e. a části pozemku
p.č,'2464124 o výměře 7 m2, jako Účelovou komunikaci, slouŽící pro příjezd do garáŽe, dále
ukončení nájemní smlouvy č.08-250/02ĺ80 na pronájem pozemku p.ć,.2464ĺ13 pod stavbou
řadové garáŽe, nemovitá věc, doposud v KN nezapsaná a části pozemku p. č. 2464124
o výměře 7 m2, jako účelovou kom
při ulici Dlouhá, uzavřené s panem

unikaci slouŽící ro ezd do vše v k. ú' Bohunice
, schvaluje záměr

na pronájem pozemků p č 2464ĺ12, p. č. 2464113, oba pod stavbamĺ řadových garáŽí a částí
pozemku p. ć,.2464124 jako účelová komunikace, slouŽící pro příjezd do garáŽí, vše
v k. ú. Bohunice při ul. Dlouhá, za nĄemné 70ĺKć,lm2 na dobu neurčitou, který je příĺohou č. 4
zápisu, ukIádá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hĺasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje darovací smlouvu č. 08-O22t2otMC na darování dvou

dárkových kazet a dvou teleskopických škrabek se smetáčkem v celkové hodnotě 1.200 Kč
včetně DPH do tomboly Boh ké komunikace a.s se sídlem

Renneská třída panem
na základě plné moci, lco 60733098, která je přĺlohou č. 5 zápisu,

darovací smlouvu č,. o8-o23l20ĺMČna darování 1 ks roční přenosné základníjízdenky na MHD
pro tarifní zóny 100 a 101 vcelkové hodnotě 6.100Kč do tomboly Bohuni ckého plesu
společností Dopravní nik města Brna a.s se sídlem Brno Hti 64/151, PSc 603 00,
zastoupenou panem Čo zssog881, která je
přílohou č. 6 zápisu, darovací smlouvu č. 08-o24ĺ20ĺM na darování 1 ks ,,Poukázky na
ubytování v Tree House Sojčí hnízdo č' 5035' v celkové hodnotě 3.500 Kč do tomboly
Bohunického plesu společnostĺ města Brn a.s se sídlem Kuřim KříŽkovského 24719,
PSC 664 34, zastoupenou panem rco 60713356,
která je přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi M
Hlasovánĺ _ 61010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

darovací smlouvy podepsat

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje výpověd' smlouvy o poskytování sluŽby sběru, svozu
a zneškodnění komunálního odpadu č.62ĺ97ĺ80, uzavřenou se společností Fcc Ceská
republika, s.r.o. (dříve ASA, spol. s r.o.), se sídlem Ďaolicra 791ĺ89, 182 0o Praha 8,
lČ45809712, a to na provádění sluŽeb v oblasti sběru, odvozu a zneškodňování komunálních
odpadů v objektech ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Ukrajinská 2 b, SVc Lány 3 a SVČ
Švermova 19, která je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi MC výpověd'smlouvy
o poskytování sluŽby sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program X. zasedání ZMC Brno-
Bohunĺce, které se bude konat dne 04.03.2020.
l. organizać,ní body

a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Představení nového velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů MC Brno-Bohunice,

předánívěcného daru panu lng. Jiřímu Toufarovi
c) Schválení programu X. zasedáni zMC Brno-Bohunice

ll. Body programu
1) Návrh výše finančních dotací poskytovaných zrozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce

2O2O vybraným organizacĺm, návrh smluv o poskytnutĺ dotace z rozpočtu MC Brno-
Bohunice č. o8-oo4, oo5, 006, oo7, oo8 a 009/20lMC

2) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19ĺ2017, kterou se stanovují podmínky
pro spalovánísuchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

3) Stanovisko k dokumentaci ,,Ulice Jihlavská v Brně _ TEOHNlcxÁ sľUole"
4) Různé

Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje výše finančních dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-
Bohunĺce na rok 2020 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 9 zápisu, ,,Smlouvy
oposkytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice" č.08-010 aŽ
017ĺ20lMC, které jsou přílohami č. 10 aŽ ć,. 17 zápisu, doporučuje zastupitelstvu schválĺt
finanční dotace poskytnuté zrozpoötu MČ Brno-Bohunice na rok 2O2O organizacím - TJ Tatran
Bohunice, z. s., se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lc00544914, ve výši 'ĺ20.000 Kč, orel jednota
Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, lc 65350057, Ve výši 135.o0o Kč, Sbor
dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, se sĺdlem Brno, Ukrajinská 2, lc 64329933, ve výši
66.000 Kč, LuŽánky - Středisko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, lc oo401803, ve výši
430.000 Kč, Základni umělecká škola Frantĺška Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52,
lc44993536, vevýši 56.000 Kča inBalance, z. s., sesídlem Brno, Labská25,lc03570878, ve
výši 1o.ooo Kč, ,,Smlouvy o poskytnutí dotace zrozpočtu Statutárního města Brna, MC Brno-
Bohunice" č. o8-oo4, oo5, 006, oo7, oo8 a 009/20lMC, které jsou přílohami č. 18 aŽ č,.23
zápisu, ukládá starostovi MČ schválené smlouvy o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí Fo
provést příslušné finanční operace. Přílohy č,. 9 až Ö. 23 zápisu jsou uloŽeny na odboru
majetkovém a kontroly'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

unického ple-su společností Brněns
787/1a, PSC 639 00, zastoupenou
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8) Rada Mč Brno_Bohunice doporučuje Zastupitetstvu Mč souhIasit s dokumentací ,,Ulice
Jihĺavská v Brně - TEOHNlcrÁ sĺuole" za splnění následujících podmínek.
a' dopravní zatíŽeni z lokalĺty Cervený kopec, konkrétně z oblasti bývalého hliniště Khonovy

cihelny (realĺzace nové křiŽovatky Jihlavská - Khonova cihelna) bude automobilová
doprava směřována z řešeného územi bývalého hliniště Khonovy cĺhelny do ulice
Vídeňská, 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. Štyrice do ulice Vídeňská,

b. nahrazení zrušeného parkovacího zálivu mezi křiŽovatkou Jihlavská - osová a křiŽovatkou
Jihlavská - Na Pískové cestě s tím, ie zrušená stávající parkovací stání budou 10o o/o

nahrazena parkovacími stáními novými, případně nahrazena novým parkovacím zálivem
v obdobné poloze při ulĺci Jihlavská (poŽadujeme předloŽit konkrétní řešení parkovacích
stání),

c. výstavbu parkovacího domu P+R řešit současně se zkapacitněním ulice Jihlavská,
d. zrevidování mnoŽství navrŽené zeleně mezi pruhy komunikace Kamenice z důvodu

bezpečnosti av návaznosti na její problematickou údżbu.
Hlasování _ 6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce pożaduje po zpracovateli investičního záměru,,Dopravní telematika
2021-2027" zahrnout do připravovaného záměru následující poŽadavky MČ - výstavbu
světelného signalizačního zařízení na ulici Jihlavská na přechodu pro chodce u vchodu do Staré
nemocnice, úpravu stávajícího světelného zařízení na křiŽovatce Jihlavská-Dlouhá-Kamenice ve
smyslu instalace vyklizovací šipky pro odbočení vlevo z ulice Dlouhá na ulici Jihlavská ve směru
na MČ Brno-Staý Lískovec, výstavbu kruhových objezdů popřípadě výstavbu světelných
signalizačních zařÍzení na křiŽovatce osová-Labská-Pod Nemocnicí a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb zaslat usnesení na odbor dopravy MMB.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje lnventarizační zprávu za rok 2019 o provedení
inventarizace majetku a závazkŮ MC dle věcné aúčetní evidence k 31.12.2019, která je
přílohou ć,' 24 zápisu, včetně lnventurních soupisů z provedených fyzických inventur hmotného
a nehmotného majetku v celkovém počtu 23, lnventurních soupisů z provedených dokladových
inventur majetku a závazkŮ hlavní činnosti č,' 1 až č' 36 a lnventurních soupisů z provedených
dokladových inventur majetku a závazkÜ vedlejšĺ hospodářské činnosti Ö,' 1 aŽ č. 10, ukládá
starostovi MČ schválené inventurní soupisy podepsat a Škodní a lĺkvidačnĺ komisi stanovit
způsob likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku v souladu se ,,Směrnicí tajemníka
ÚnĺČ Brno-Bohunice ć,. 1t2o19" v termínu do 31 .o3.2o19. Příloha č' 24 zápisu včetně
inventurních soupisů je uloŽena na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

'l1) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí sdělení Öeského statistického úřadu o míře inflace
za rok 2019 pro stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků, schvaluje uplatnění
míry inflace pro valorizaci nájemného splatného V roce 2020 ve výši 2,8 7o, ponechává u již
uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, neslouŽící k podnikání nájemce, ve výši
40 Kćĺm2ĺrok resp' 50 Kč,ĺmzlrok a70 Kć,ĺm2lrok, nájemné za pozemky uŽívané jako zahrádky ve
výši 5 Kčlmzĺrok a pachtovné za pozemky uŽívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními
stavbami v mĺnimální výši 7 Kć,lm2lrok a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
postupovat v souladu s tímto usnesením.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s umístěním mobilní garáže na části pozemku p. č,. 1275
v k. Ú' Bohunice při ulici Jihlavská, který je určen výhradně pro pěstite|ské a zahrádkářské
vyuŽití a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovĺsko Žadateli.
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje panu lng. Jiřĺmu Toufarovi, Brno, rok nar. 1961, zakoupení
věcného daru do výše 2.000 Kč, a to z důvodu jeho skončení ve funkci velitele jednotky v JSDH
Mc Brno-Bohunice k datu 31 .o1.2o2o a ukládá tajemníkovi úřadu zabezpečit zakoupení
příslušného věcného daru.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6' Návrh usnesení byl schválen'
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14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání projektu č. 08_
110/1g/Mo uzavřenou sHokejovým centrem mládeŽe, z. s', se sídlem Brno, Třída kpt. Jaroše
1844t28, Brno, lČ 04100212, zastoupeným lng. Ladislavem Smutným, předsedou spolku, kteý
je přílohou ć,' 25 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 podepsat.
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí srozšířením dveřnĺho otvoru do koupelny a sníŽenĺm
koupelnové vaniQky q bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, Brno,
nájemkyněp"nín,zapředpokladuplnéÚhradynákladůŽadatelkynastavebnĺ
úpravy, včetně případného dodrŽení příslušných ustanovenĺ stavebního zákona a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovĺsko Žadatelce.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ místostarosta MC
lng. Antonín Crha Milan Hrdlička


