
Zápis
z 36. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne í 1.o3.2o2o

Přĺtomni: 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.

Forma zápisu hlasování - pro/protllzdrŽel se/přítomno

!. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadlla
nový bod ć,' 14\ Stanovisko k návrhu na pouŽitĺ části rezervního fondu příspěvkovou
organizací MŠ Brno, Uzbecká 30. Schválený program jednáníje přĺlohou č' 1 zápisu.
Hlasování _6101016'

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 26.02.2o2o:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 35. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
26.02.2020.
Hlasování _ 61010ĺ6

lll. Projednávané body dne í 1.03.2020:.

1) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Technická pomoc pro rozšíření parkovacĺho stání na ulicĺ Švermova" od firmy ZPl,
spol' s.r'o., U Červeného mlýna 613t2, 612 oo Brno, lČ 46963774, s náklady ve výši
63.000 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské
činnosti č. 08-035/20ns s firmou ZPl, spol. s.r.o., U Cerveného mlýna 61312, 612 00
Brno, !Č 46963774, která je příĺohou č' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Zřízení propojenĺ třídního oddělení v 1'NP se schodišťovým prostorem v MŠ
Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice" od firmy KoRos, s.r.o., Stejskalova984t37,615 oo
Brno, lČ 26926954, s náklady ve výši 144'540,60 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-
Ct.łźOns sfirmou KoRoS, s.r'o., Stejskalova 984t37,6'ĺ5 oo Brno, lC 26926954,
která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dĺlo podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č,. 2 ke smlouvě o dílo č. 08-101/19/TS na
akci ,,Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30
v MČ Brno-Bohunice" od lng. Aleš Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, lČ 66585708,
kteý je přílohou ć,' 4 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukládá starostovi MČ dodatek
c.2 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-o36/2olMo o nájmu bezbariérového
bytu zvláštního určení č. 4 o velikosti 1+KK v Domě s kou sluŽbou Arménská

která je přílohou c. 54, s nájemkyní panĺ
zápĺsu a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje přílohu č' 1 ke smlouvě o poskytnutí připojení k síti
veřejného osvětlení č.08-064/18/Mo (čĺslo dodavatele P-006-2018) a přĺlohu č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí sluŽby na dodávku elektřiny č. 08-065/18/Mo (císlo dodavatele P-
oo5-2o18), obě se společností Technické sítě, a.s., Barvířská 5, Brno, lĆ 25512285,
a to na novou kalkulaci ceny za odběr elektrické energie pro osvětlenĺ hodin,
umístěných u NC Švermova a spotřebu elektrické energie pro rezervoár vody v lokalitě
Kejbaly, které jsou přílohami č. 6 a č. 7 zápisu a ukládá starostovi MČ přĺlohy ke
smlouvám podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluie dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce elektřiny č. 08-
263/09/Bo (číslo dodavatele P/016/2009) se společností Technické sĺtě, a.s.,
Barvířská 5, Brno, lČ 25512285, a to na novou kalkulaci ceny za odběr elektrické
energie pro osvětlení Památníku lll. odboje při ulici Moldavská, kteý je přílohou č. 8
zápisu a uktádá starostovi Mc dodatek podepsat.
Hlasování -7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměry pronajmout pozemky p. č. 1013/5 o výměře
35 m2, p. c. 101412 o výměře 77 m2, p. č. 102513 o výměře 94 m2, p. č. 1029 o výměře
307m2, p. č. 105512 o výměře 35m2, p.č. 1085122 o výměře 2224 m2, p. č. 1123
ovýměře 828m2, p. c. 1128t1 o výměře 190m2, p. č. 112812 o výměře 2m2,
p' č;' 974131 o výměře 2O8 m2, vše v k. ú. Bohunice, za minimální částku 7 Kćlmzlrok, na
dobu neurčitou, které jsou přílohami č. 9 aŽ. 18 zápisu, ukládá starostovi MČ záměry
podepsat a vedoucĺ odboru majetkového a kontroly záměry zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-037 t202lWo o ukončení nájemní
smlouvy ć,' o8-022l05/Bo na pronájem pozemku pod garáŽí p. č,. 2164114 a ćásti
pozemku p. č. 2464124, slouŽící jako přU ezdová komunĺkace ke arazt oba
v k' ú. Bohunĺce při ulici Dlouhá, uzavřenou s paní
I, která je přĺlohou č. 19 zápisu, záměr pronajmout pozemek p. c. 2464114
o výměře 19 m2 a část pozemku p. ć,. 2464124 o výměře 7 m2, kteý je přílohou č,' 20
zápisu, ukládá starostovi ltĺc dorlod u a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0ĺ0l7, Návrh usnesení byl schválen'

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 3/RMc v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 21 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasovánĺ -7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s projektovými dokumentacemi pro územní souhlas
stavebního záměru ,,oprava a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunálnĺ odpad
v MČ Brno-Bohunice" na pozemcích p.č. 2735 a p.č' 2720t1, oba při ul. okrouhlá 2,ve
vlastnictví statutárnĺho města Brna, p. č,.2778 a p.c. 2779, oba při ul. Švermova 8, ve
vlastnictví statutárního města Brna, p.ć,.2152 ? p.č. 2140, ve vlastnictví statutárního
města Brna, p. c' 2153 Ve vlastnictví CR-UZSVM, vše při ulici Ukrajinská 15,
p. č,.218211 a p. č. 2140 ve vlastnictví statutárního města Brna a p. č. 2183 ve
vlastnictví Společenství vlastníků domu MoLDAVSKÁ e.p. 526, Brno, vše při ulici
Moldavská 3, p č. 2140 a p. č. 218211 Ve vlastnictví statutárního města Brna
a p. č. 2184 ve vlastnĺctví soukromých vlastníků, vše při ul. Moldavská 7, a to vše
v k. ú. Bohunice, zak' ć.2019 z dubna 2019, pro stupeň PD: DUR+DSP, zpracovanou
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11)

společností zPl, spol. s r.o', U Černého mlýna 613ĺ2,612 oo Brno, lČ 46963774, za
předpokladu projednání stavebnĺho záměru s vlastníky pozemků p. č. 2153 _ Čn
UZSVM, p. ć,.2183 - Společenství vlastníků domu Moldavská č. p'526 a p. č. 2184 -
spoluvlastníky domu Moldavská 529n, vše v k' ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zŕízením nového odběrného místa elektrické

Zapsal: lng. otakar Kamarád

pisu, za podmínky plné
úhrady nákladů Žadatelky spojených s vybudováním nového odběrného místa
el. energie a jeho případného odstranění, a to včetně dodrŽení příslušných ustanovení
stavebního zákona a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovĺsko Žadatelce.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s vybouráním šatních příček se vstupy do šatních
klecí v počtu 3 ks v pavilonu B příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, včetně
nového vydláŽděnĺ podlahy a umístění nových šatních skříněk a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko řediteli přĺspěvkové organizace.
Hlasování _7l0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje uloŽení povinnosti fyzické asistence při blokovém
čištění v MC Brno-Bohunice Městské policii, revír Západ, a to Ve dnech dle
harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2O2O v termínech 06.04. -

06.05.; 17'07. _ 24.07,03.08. - 07.08.; 15.10. - 30.10., vŽdy od 08:00 hod. do
17:00 hod. a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko
vedoucímu Městské policie, revír Západ'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

energie na pozemku p. č. 1562ĺ3 v k. ú. Bohunice nájemce paní

-,'dlepřiloŽenéhozákresu,kteýjepřílohóuć,'22zá

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pouŽití rezervního fondu do výše 85'000 Kč, a to na
spolufinancovánĺ projektu ,,obnova přírodní zahrady pro MŠ Brno, Uzbecká 30, p. o'"
a uk!ádá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovĺsko ředitelce příspěvkové
organizace.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlicka


