
Zápis
z 35. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 26.02.2020

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

omIuven: pan Hrdĺička

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha
Forma zápisu hlasování - pro/pľotilzdrŽel se/přítomno.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schváli!a předloŽený program jednání, do kteréh o zaŕadila
nový bod c' 14) Návrh darovací smlouvy č. o8-o33/20lMČ na darování věcných darů do
tomboly Bohunického plesu. Schválený program jednáníje přílohou c. 1 zápisu'
Hlasovánĺ _ 5l0l0l5'

Rada MC Brno-Bohunice
z 35. zasedání Rady MC.
Hlasování _ 5ĺ0l0l5.

pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu

ll. Schválení zápisu Rady Mc ze dne í 2.o2.2o20:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schvátila zápis z 34. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
12.02.2020.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5.

lll. Projednávané body dne 26.02.2020:.

1) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové ŕízeni na akci: ,,Vnitřní vybavení pro mateřskou
školku na ulici Pod Nemocnicí 25 v MČ Brno-Bohunice" a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb vypsat nové výběrové řízení na výběr zhotovitele PD a provádění
inŽenýrské činnosti na akci ,,Vnitřní vybavení pro mateřskou školku na ulici
Pod Nemocnicí 25 v MČ Brno-Bohunice".
Hlasování _ 5ĺol0l5. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rámcovou smlouvu c. o8-o29/20tMĆ o poskytnutí
platebního terminálu a sluŽeb s tím souvisejících s firmou KB SmartPay, Worldline
Czech Republic S.r.o', Se sídlem Rohanské nábleŽí 670117 186 00 Praha 8,
zastoupenou panem Peterem Demjanovičem, jednatelem společnosti, lČ 03633144,
která je přílohou č,' 2 zápisu a uktádá starostovi MČ rámcovou smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č,.2 ke smlouvě o dílo č. 08-026lfins
o provádění zimní a letní ÚdrŽby místnĺch komunikací v MČ Brno-Bohunice se
společností PET group, a.s., se sídlem opálkova 74814, 635 00 Brno, zastoupenou
panem lng' Pavlem Peterkou, předsedou představenstva, lC26271648, kteý je
přílohou c. 3 zápisu, a to na navýšení ceny díla o míru inflace za rok2019 a o navýšení
ceny za blokové cištění s úcinnostĺ od 01 .o4.2o2o a ukládá starostovi ltlc dodatek č.2
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek c. 13 k dohodě k zabezpećení výkonů
a úhradě činnosti v samostatné působnosti dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
ć,. 4 zápisu a ukládá starostovi Mc oooatek podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 2/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o3ot2otMo na pronájem
pozemků p. č' 2464112 a p. č. 2464113 zastavěných řadovými garáŽemi a částí
pozemku p. ć,' 2464124
ulici Dlouhá, s panem

ovou komunikaci ke rážím vše v k. ú. Bohunice při

, která je přílohou c. 6
zápisu a ukládá starostovi M nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunĺce schvaluje pachtovní smlouvu č. 08-o31/2olMo na pacht
ků č,' 150212 a č, 150211 oba v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, s panem

která je přĺlohou ć'.7 zápisu a ukládá starostovi
pachtovní smlouvu podepsat.

Hlasování - 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluie záměr změnit nájemní smlouvu č. 08-61/o5/Bo na
pronájem částĺ pozemků p. ć,' 210211 a p. č. 2103, oba v k. ú' Bohunice pod dočasnou
stavbou prodejního stánku a přilehlého přístřešku při zastávce MHD Běloruská, za
minimální ná
starostovi M
zveřejnit.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje záměr na pronájem části pozemku p
v k. ú. Bohunice o výměře 32 m2 při ul. Dlouhá, za nájemné 50/Kč/m2
neurčitou, kteý je přílohou c' 9 zápisu a záměr na pronájem části pozemku p.

v k. ú. Bohunice o výměře 43 m2 při ul. Dlouhá, za nájemné 50lKć,lm2
neurčitou, kteý je přílohou c. 10 zápisu, ukládá starostovi MČ záměry
a vedoucĺ odboru majetkového a kontroly záměry zveřejnit.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

J9
c

mné 450/Kć,lm2 na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá
záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr

č. 669/1
na dobu
č,. 121513
na dobu
podepsat

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí sbezúplatným nabytím pozemku p. č. 3067ĺ2
v k. ú. Bohunice při ul. Čeňka RůŽicky z vlastnictví cn-Úzsvnĺ do vlastnictví
statutárního města Brna a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovĺsko Žadateli.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí se stavbou ,,WTTx_NT-B-BMROL_OK
telekomunikační vedení (optické kabely) pro BD č,' o. 7 a 9 na ul. Rolnická v Brně"
a s vydáním souhlasu pro stavební ŕízeni ve stupni DUR, zpracovanou spolecností LR
cESARo, spol' s r. o., se sídlem Novoměstská 1a, Brno, lcoozosz13,z1ĺ2o2o, pouze
za splnění následujících podmínek - uloŽení optického kabelu protlakem pod chodník,
provedení oprav dotcených ploch zeleně a chodníku v celé šířce, včetně splnění
podmĺnek stanovených v samostatném vyjádření odboru technických sluŽeb ÚnĺČ
Brno-Bohunice, dále s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zŕízení sluŽebnosti ke
sluŽebným pozemkům statutárního města Brna p. č. 2986, p. č. 2990 a p. č. 2993, vše
v k. ú. Bohunĺce, ke kteým MČ vykonává správu a uk!ádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, jako správce dotčené úcelové komunikace, se
stavbou ,,FTTH Brno - Pod Nemocnĺcí" za následujících podmínek:

1. Dotcená účelová komunikace, tzn. přístupové chodnĺky kbytovým domům Pod
Nemocnicí 1 aŽ 5, bude zapravena v celé šířce dotčeného úseku.

2. Před zahĄením zvláštního užívání veřejného prostranství uzavře Žadatel s MC
Brno-Bohunice, jako vlastníkem pozemků, dohodu o sloŽení kauce. Po převzetí
ploch veřejného prostranství zpět odborem technických sluŽeb ÚľvlČ Brno-Bohunice
(dále jen oTS) v původním stavu, bude kauce vrácena. V přĺpadě neuvedení ploch
do původního stavu budou práce nutné k odstranění závad uhrazeny ze sloŽené
kauce.

3. Pŕed zahĄením zvláštního uŽívání musí být předmětná účelová komunikace, která
bude předmětem zvláštního uŽívání, protokolárně předána.

4. Musí být zajištěn bezpečný průchod chodců. Výkopy musí být ohrazeny a osvětleny.
5. V průběhu realizace výkopových prací bude omezována prašnost a znečĺšťování

přilehlých ploch a komunikací'
6' Chodníky a zpevněné plochy uŽivané pro zásobování musí být maximálně

ochráněny před poškozením, Vrypy a znečištěním.
7 ' UŽivatel zajistí kaŽdodenní úklid pouŽívaných i přĺlehĺých ploch veřejného

prostranství od zbytků stavebního materiálu a dalšího odpadu. Vzniklý odpad nesmí
být ukládán na plochy zeleně a musí být průběŽně odváŽen.

8' Při zvláštním uŽívání nesmí být ohroŽen silniční provoz a nesmí být zasahováno do
vozovky.

9. UŽivatel je povinen uhradit všechny škody způsobené zvláštním uŽívánim nebo
nedodrŽenĺm stanovených podmínek.

10. Po skončení prací musí být dotčené veřejné prostranství předáno oTS v původním
stavu.

'l1. Dále budou dodrŽeny podmínky uvedené ve stanovisku oTS,

s projektovou dokumentací ,,FTTH Brno - Pod Nemocnicĺ" k umístění optické trasy, pro
stupeň Uzemního ŕÍzeni, zpracovanou společností lnfoTel, spol. s'r.o., se sídlem
Novolíšeňská 2678118,628 00 Brno, lc 4698107't, kdy na pozemcĺch p. c. 1321t74
a p. č. 274Ot1, oba v k. ú' Bohunice, vykonává MČ Brno-Bohunice správu a ukládá
vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko żadateli'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí, v souladu sustanovením $ 3 vyhlášky
c. 1412005 Sb., o předškolnim vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, prázdninový
provoz jednotlivých mateřských škol, zŕizených MC Brno-Bohunice v těchto termínech:

od 01 .07.2020 - 10.07.2020
od 13.07.2020 - 24.072020
od 27.07.2020 - 07.08.2020
od'l 0.08.2020 - 21 .08.2020

MŠ Uzbecká 30
nĺŠ ponaoka, Běloruská 4
nĺŠ veoleiší 1o
MŠ Švermova 11

uk!ádá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace o výše uvedeném omezení provozu Ve
svých MŠ.
Hlasování _610ĺ016' Návrh usnesenĺ byl schválen.
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14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-o33t2otl\AĆ na darování
nepeněŽitého daru v podobě ručního nářadí a aku vrtąčky v celkové hodnotě 6.644 Kč
včetně DPH do tomboly Bohunického plesu společností FlREsTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a's., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, zastoupenou panem lng. Pavlem
Borkem, členem představenstva, lČ 253 17 628, která je přílohou ć,. 11 zápisu a ukládá
starostovi MČ darovací smlouvu podepsat.
Hlasování _6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ5) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení finanční
dotace poskytnuté zrozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2O2O TJ Tatran
Bohunice, z. s., se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lČ 0054491Ą o 10.000 Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s účastĺ druŽstva mladších Žáků U13
na mezinárodním fotbalovém turnaji v Chorvatsku, a to na celkovou částku ve
výši 130'000 Kc.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

člen Rady MC
Josef Juras


