
Zápis
z 39. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 29.04.2020

Přĺtomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková' MUDr. Pejčoch, Mgr. MÚdra,
pan Juras, lng. Kamarád

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunĺce lng. Antonín Crha

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdrŽel se/přítomno.

Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařad|la nový bod
č. 19) Stanovisko k polepu výloh prodĄny ,,Zvaž to" v přízemí objektu Dlouhá 3. Schválený
program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _6101016'

lI. Schválení zápisu Rady Mc ze dne 08.04.2o20:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 38. zasedání Rady MC, které se konalo dne
08.04.2020.
Hlasování - 6101016.

lll. Projednávané body dne 29.04.2020:.

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MC
Brno-Bohunice", které jsou přílohou č,.2 zápisu a jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení pan
Marek Srbecký, Mgr. lvan Nezval, JUDr. Dana Hermanová, lng. lva Vošterová, Mgr. Jan
Liščinský a náhradníky ve sloŽení lng. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička, pan Josef Juras,
JUDr. Michaela Kučerová a lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č,. 2 zápisu je uloŽena na
odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávacĺ podmínky na akci ,,Stavební úpravy třídních
oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v Mt Brno-Bohunice - stavební a architektonĺcké
řešení" a seznam firem, které budou vyzvány k podánĺ nabídky. Zadávacĺ podmínky a seznam
firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení Mgr. Lucie
Stará, pan Milan Hrdlička, lng. lva Vošterová a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonĺn Crha,
Mgr. Jan Liščinský a lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Přĺloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru
technĺckých sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovn í smlouvu č. 08-045/20/Mo na části
oozemku

-

p. č. 1029 v k. Ú. Bohunice v lokalitě U Leskavy, s paní
která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČpachtovní smlouvu podepsat.

Hlasování - 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-046t2oĺMo (č. dodavatele 9001692667)
o připojení k distribuční soustavě z napŚťové hladiny nízkého napětĺ s firmou E.oN Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 215116, 370 49 Ceské Budějovice, lc 28085400, která je přĺlohou č. 5
zápisu a uktádá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasování _ 51110ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o47t2oĺMo na pronájem části
mku č'.213813 ko ovou komunikaci, v k. ú. Bohunice při ulici Ukraj inská, s paní

která je přílohou č. 6 zápĺsu a ukládá starostovi M
nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen

c
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6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č,. o8-o48ĺ2o/Mo na pronájem pozemku
p' č,. 2464ĺ14, zastavěného
ako účelovou komunikaci

smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č.
p. č. 101314 v k' Ú. Bohunĺce v lokalitě U Leskavy, s paní
I, která je přílohou č. 8 zápisu a ukIádá staiostovĺ M
Hlasovánĺ _6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

08-049ĺ20lMo na

pachtovní smlouvu podepsat

ku

ku8) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje pachtov ní smlouvu č. 08-050/20lMo na
p. č. 'l013/5 v k. ú. Bohunice
I Ą[gĺiáJE uĺllul|Uu U.

v lokalĺtě U Leskavy, s
9 zápisu a ukládá starostovi M pachtovní smlouvu podepsat

Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje Smlouvu o výpůjčce automatu na roušky č' 08-051 t2oĺMc
se společností DEL|KoMAT s.r.o., se sídlem Modřice, U Vleěky 843, PsČ 662 42,lC 63475260,
dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 10 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu
o výpůjčce podepsat.
Hlasování - 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č. o8-346/o4lMc,
uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice a Mateřskou školou POHÁDKA,
Brno, Běloruská 4, příspěvkovou organizací, li75001616, dne 28.12.2004 resp. '16.12.2oo4,
kteý je přílohou č,. 11 zápisu a uktádá starostovi MC dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
podepsat.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č.6/RMc vrozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou ć,. 12 zápisu a ukIádá
vedoucí odboru finančnĺho jeho provedení'
Hlasování _7ĺ0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání Žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva
vnitra GŘ HZS cR ,,Účelová investiční dotace pro JSDH obcí pro rok 2021" na ,,Pořízení
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice", Žádá Radu města Brna o souhlas
s podáním výše uvedené Žádosti o dotaci a ukIádá starostovi MČ Žádost o dotaci a všechny
souvisejĺcí dokumenty podepsat.
Hlasování _710ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomí Žádost o revizi usnesení z18. zasedání Rady MC
Brno-Bohunice k bodu č. 12 programu pana Bc. Mariana Vondry, jednatele společnosti
Patrimon, s.r.o., poŽaduje po panu Vondrovi předlożit konkrétní projektovou dokumentaci
k napojení vjezdu na pozemek p. č. 286811 v k. ú. Bohunice na účelovou komunikaci, včetně
doloŽení závazných stanovisek dotčeného orgánu Dl Krajského ředitelství Policie JmK,
vlastníků technické infrastruktury, dotčeného orgánu ochrany přírody a ukládá vedoucĺ odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada Mc Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci na akci ,,Nástavba
stávajícího rodinného domu na parcele č. 555, k. Ú. Bohunice" a vydání společného územního
souhlasu a oh|ášení stavby, zpracovanou lng. Zuzanou Kvapiĺovou , lc 74667971, Chráněná 63,
Praha 8, Psc 182 oo, číslo zakázky 23l2o, zbřezna 2o2o a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentaci na akci ,,llll152 70 Brno,
ul. Dlouhá, most 15270-1 přes tramvaj, studie", zpracovanou společností Linio Plan, s.r.o., se
sĺdlem Sochorova 23, 616 Brno, lČ,27738809, stupeň TS, upozorňuje na nově vybudovaný
chodník ve správě společnosti BKOM, a.s., ktený je v současné době v záruce a ukIádá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7 ĺ0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemky p. č' 2163, p. č;.2025 a p. č. 2024,
vše v k. ú. Bohunice Ve vlastnictví statutárního města Brna, v souvislosti s projektovou
dokumentacĺ na akci ,,Stavební úpravy Ukrajinská 3, Brno-Bohunice", zpracovanou společností
VlLlco, s.r.o. Vinohrady 362t54a, 639 00 Brno, lČ 26249588, stupeň dokumentace DSP
z 1ol2019, dále s vydáním územního a stavebního řízení za předpokladu dodrŽení všech
podmínek stanovených odborem technických sluŽeb ÚľĺČ Brno-Bohunice k této stavbě
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s projektovou dokumentací na akci ,,oprava opěrných stěn
v areálu zŠ veolejší 10 v MČ Brno-Bohunice", na pozemku p. č. 2568 v k. ú. Bohunice,
zpracovanou společností ZPl, s.r.o., se sídlem U Červeného mlýna 613ĺ2,612 00 Brno,
lc 46963774, stupeň DSP a s vydáním společného územního a stavebního řizení na výše
uvedenou stavbu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se zapojením příspěvkových organizací zřízených MC Brno-
Bohunice, a to Základní školy Brno, Arménská 21, Základní školy a mateřské školy Brno,
Vedlejší 10, Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, Mateřské školy Pohádka, Brno, Běloruská 4,
Mateřské školy Brno, Uzbecká 30 a Mateřské školy se specĺální třídou pro děti s vadami řeči,
Brno, Švermova 11, do výzvy operačního programu ,,Výzkum, vývoj, vzdělávání Šablony lll,
ć,. 02 20_080", schvaluje písemný souhlas MČ Brno_Bohunice se zapojením příspěvkových
organizací - mateřských a základních škol zřízených MČ Brno-Bohunice do výzvy operačního
programu ,,Výzkum, vývoj, vzdělávání Šablony lll, č,. 02 2o-o8o- dle předloŽeného návrhu, kteý
je přílohou č. 13 zápisu, uk!ádá starostovi Mc souhlas podepsat avedoucímu odboru
sociálního zaslat jednotlĺvým ředitelům Po.
Hlasování _ 7l0loĺ7 . Návrh usnesení byl schválen'

19) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, vsouladu sustanovením bodu 2) článku Vlll.,,Práva
a povinnosti nájemce" smlouvy o nájmu prostoru slouŽícího k podnikání č. 08-107ĺ19lMo,
uzavřenou s paní Mgr. Terezou Nevrtalovou, lt 08340463, Brno, s polepem výloh, oken a dveří
prodejny ,,Zvaž to" vpřízemí objektu Dlouhá 3 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č. 14
zápisu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 7loloĺ7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonĺn Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


