
Zäpis
z 40. zasedání Radv Mc Brno_Bohunice konaného dne í3-05 -2o2o

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha'
Forma zápisu h lasován í - pro/protil zdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schváliIa předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć' 20) Návrh rozpočtového opatření č. 8/RMc. Schválený program jednání je
přĺlohou č. 1 zápĺsu.
Hlasování _7l0l0l7 

'

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 29.04.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schváliIa zápis z 39. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
29.04.2020.
Hlasování -7l0l0l7.

lll. Projednávané body dne í3.05.202o:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,oprava a rekonstrukce
kontejnerových stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které
budou vyzvány k podánĺ nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou ć,.2
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi Ve sloŽení Mgr. Lucie Stará,
pan Milan Hrdlička, lng. lva Vošterová a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín
Crha, Mgr. Jan Liščinský a lng. Marĺe Zitterbartová, Ph.D. Přĺloha ć,' 2 zápisu je uloŽena
na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na akci ,,Stavební úpravy
třídních oddělení a interiérové řešení MS Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice - interiérové
řešení" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabĺdky. Zadávací podmĺnky
a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komĺsi
ve sloŽení pan Marek Srbecký, pan Milan Hrdlička, lng. lva Vošterová a náhradníky
komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, Mgr. Jan Liščinský a lng' Marie Zitterbartová,
Ph.D. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Vnitřní vybavenĺ pro mateřskou školku na ulici Pod Nemocnicí 25 v MC Brno-Bohunice"
od !ng' Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, lČ 66585708, s náklady ve výši
78.500 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské
činnosti č. 08-054/20lTs s lng. Alešem Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín,
lc 66585708, která je přílohou ć,. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o zhotovení
projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schváIit Dodatek č. 2 ke
Zŕizovaci listině příspěvkové organizace Mateřská škola se speciálnĺ třídou pro děti
s vadami řeči, Brno, Švermova 11, ve znění Dodatku ć,. 1 ze dne 10.12.2009, kteý je
přílohou č. 5 zápisu, Dodatek c. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská
škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4,ze dne 31'05.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne
10'12.2009 a dodatku c. 2 ze dne 17 '02.2010, kteý je přĺlohou c. 6 zápisu a uložit
starostovi MČ schválené dodatky podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MC Brno-Bohunĺce doporučuje Zastupitelstvu MC schválit obecn ě závaznou
vyhlášku statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvĺch, za účelem zabezpećení místních záleŽitostĺ veřejného pořádku, dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 7 zápisu, ponechat v příloze obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna o zákazu poŽĺvání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpećení místních záleŽitostĺ veřejného pořádku, veřejná
prostranství v MČ Brno-Bohunice, na kteých je zakázáno poŽivání alkoholických
nápojů, a to ulice Švermova č,' 7-9 a v okruhu 50 m od objektu ÚľrĺČ Brno-Bohunice
a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto usnesení odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Brna.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunĺce doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit obecně závaznou
vyhlášku statutárního města Brna, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 9ĺ2017, o pravidlech pro pohyb psů, dle předloŽeného
návrhu, kteý je přĺlohou č. 8 zápisu, ponechat v příloze č. 1 vyhlášky stávající prostory
pro volný pohyb psů v k. ú. Bohunice, a to lokalitu při ulĺci Ukrajinská (pozemek
p.c. 1197l82),lokalitu při ulici okrouhlá (na částí pozemku p'ć,'273211), lokalitu při ulici
Souhrady (na části pozemku p. č,' 3257), oplocený výběh mezi ulicemi Pod Nemocnicĺ
a Jihlavská (na části pozemku p. č. 1321151) a oplocený výběh při ulici okrouhlá
(na části pozemku p. č,' 274711), v přĺloze č. 2 vyhlášky stávajĺcí prostory, kde je vstup
se psy zakázán, a to lokality dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť při ulicích
Arménská, Běloruská, Gruzínská, Moldavská, NeuŽilova, okrouhlá, Pod Nemocnicí,
Souhrady, Spodní, Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, park osová, zahrada
u Domu s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4, zahrada ZUS Amerlingova 2, zahrada
Střediska volného času Lány 3 a běŽecký a sportovní areál okrouhlá (nad TJ Tatran
Bohunice) a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto usnesení odboru
vnitřnĺch věcí Magistrátu města Brna.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byĺ schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC vzít na vědomí obecně
závaznou vyhlášku statutárního města Brna c. 312020, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárnĺho města Brna č'1112017, o nočním klidu, ve znění
pozdějších vyhlášek, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 9 zápisu a ukládá
vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor vnitřních věcí
Magistrátu města Brna.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 7/RMc v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou c' 10 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schváĺen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje pořadí nabídek uchazečů o pacht části pozemku
p' c. 1425 jako zahradu a zastavěného pozemku p ć. 1424, včetně stavby zahradní

oba v k. ú. Bohunice
pacht za pozemky 65 Kčlm2ĺrok, za chatu

6.000 Kč/ro
, pacht za pozemky 10,20 Kćlm2lrok, za chatu

10 Kč/m2lrok,

1

2

3
4

500 Kč/rok
ht ve

za pozemky a za chatu 9 Kč/m2lrok,
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pachtovní smlouvu č. 08-055lz)ltllo na pacht cásti pozemku p. č'. 1425 jako zahradu
mku č. 1424 včetně stavb zahradní , oba při ulici

která je přĺlohou
č,. 11 zápisu a ukládá starostovi M pachtovní smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesenĺ byl schváĺen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 132117
vk. ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicí ovýměře 15,6 m2, za nájemné70lKć,lm2, na
dobu neurčitou, kteý je přílohou ć,' 12 zápisu, uktádá starostovi MČ záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasovánĺ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí se svěřenĺm pozemku p. č. 13211146
v k. ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicĺ a uk!ádá vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly poŽádat Majetkový odbor MMB o svěření pozemku p. č. 13211146
v k. ú. Bohunice dĺe Pravidel pro svěřování majetku města městským částem.
Hlasovánĺ _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MC Brno-Bohunice souh

a zastavěného poze
Kamenĺce, s panem

a ovinnosti stran" ls
lasí, v souladu s ustanovením bodu č. 5) čl' Vl "Práva
mlouvy č. o8-o31/2olMo, uzavřenou s panem I
s výsadbou trvalých porostů na pozemku Žadatele, a to

10 ks ovocných dřevin na nákladyŽadateleza předpokladu, Že při ukončení pachtovní
smlouvy nebudou náklady za dřeviny a jejich výsadbu Žadateli ze strany
propachtovatele kompenzovány a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentaci na akci ,,Bezbariérové
úpravy zastávek MHD _ zastávka Běloruská směr centrum" a s provedením ohlášeného
stavebnĺho záměru dle přiloŽené dokumentace, zpracovanou společnostĺ ZPl, s.r'o., se
sídlem U Červeného mlýna 613t2,612 oo Brno, !c 46963774, stupeň DSP a ukládá
vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

14) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí s umístěním a realizaci stavby ,,Brno, Pod
Nemocnicí 25, úprava NN" dle předložené celkové situace, zpracované společností
EL|NG Cz s.r'o., Střelnice 2797t22a, 628 oo Brno, lČ 27752810, z4t2O2O, za
předpokladu splnění podmínek odboru technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice, dále
se zřizením sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům p. č. 2635, p. č' 2628, p' č. 2639/5,
p' č' 2639/1, které jsou Mc Brno-Bohunice svěřeny, dále pozemkům p. č. 2634
ap.č.2641, u kteých Mc Brno Bohunice vykonává správu, vše vk. ú. Bohunice,
a které jsou dotceny realizací výše uvedené stavby a ukládá vedoucĺ odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ sprodejem části pozemku p. ć,.2973 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 9 m2 při ulici Havelkova, Společenství
vlastníků Havelkova 684t2 Se sídlem Havelkova 684t2a, lc 069ĺz28ą, (dle části
vyznačené v příloze Žádosti) a ukIádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada Mc Brno-Bohunice schvaIuje záměr na pacht části pozemku p. č. 103012
o výměře '188 m2 v lokalitě u Leskavy v k. ú' Bohunice, za minimální částku 7 Kćlm2lrok,
na dobu neurčitou, kteý je přílohou č,' 13 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice rušĺ své usnesení k bodu č. 5) programu z 38. zasedání Rady
MC Brno-Bohunice konaného dne 08.04.2o2o, souhlasí s projektovou dokumentací
,,Novostavba Po Jihlavská" pro výstavbu polyfunkčního objektu na pozemcĺch p' c. 593
a p. č. 594, oba v k. ú. Bohunice při ulicĺ Jihlavská, pro stupeň Územní ŕÍzeni,
zpracovanou lng. arch. Tomášem Čejkou, Eliášova 7oot11,616 00 Brno, lČ 03266923
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MC Brno-Bohunice schvat písemnou odpověd' na Žádost pana
zastoupených JUDr' Alešem Pillerem, advokátem,

AK Brno, Veselá 237ĺ37, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 14 zápisu
a ukládá starostovi MČ odpověd'na Žádost podepsat.
Hlasování _ 610ĺ117. Návrh usnesenĺ byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, V souladu se zněním s 3 odst. 2 vyhlášky
č. 1412005 sb., o předškolnĺm vzdělávání, v účinném znění, s přerušením provozu
vŠveolejší 1o v termínu od 18'05'2020 do 22.05'2020 a ukIádá vedoucímu odboru
sociálního zaslat toto stanovisko řediteli MŠ a zŠ veolejší 10'
Hlasování _ 5l11117. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada MČ Brno-Bohunice schválila protinávrh usnesení ve znění - Rada MČ bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 8/RMc v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2020 dle
návrhu předloŽeného členy Zastupitelstva Mc Brno-Bohunice panĺ PhDr. Evou
Duřpektovou a panem Mgr. lng. Robertem Kotzianem, Ph.D., neschvaluje předloŽené
rozpočtové opatření na základě průběŽných konzultací s řediteli jednotlivých
příspěvkových organlzací a posouzení hospodařenĺ těchto organĺzacĺ, ze kterého je
zŕąmý dostatek finančních prostředků na provoznĺ výdaje u všech přĺspěvkových
organizací zřizených Mc Brno-Bohunice a ukládá vedoucĺ odboru finančního zaslat
toto stanovisko předkladatelům.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal' lng. otakar Kamarád

I a paní

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


