
Zápis
z 45. zasedání Radv Mě Brno_Bohunice konaného dne 01 .o7.2o2o

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

Zasedání řĺdil starosta MČ Brno-Bohunice !ng. Antonín Crha.

Forma záp isu h lasován í _ pľo/protilzdrżel se/přĺtom no.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, ze kterého stáhla bod
č. 2) Schválení nabĺdky uchazeče, výše nabĺdkové ceny a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na akci ,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice" a za'ladila
nový bod č. 19) Stanovisko k rozhodnutí odboru sociální péče Magistrátu města Brna
ve věci pěstounské péče na přechodnou dobu - dělení kompetencí osPoD Ve
statutárním městě Brně. Schválený program jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016'

ll. Schválení zápisu Rady MC ze dne í7.06.2020:.

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z 44. zasedání Rady MČ, které se konaĺo dne
17.06.2020.
Hlasování _ 61010ĺ6.

Ill. Projednávané body dne 01 .07.2o20:

1) Rada MC Brno-Bohunice ľuší výběrové řízení na akci ,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ
Brno-Bohunice", ukládá starostovi MČ podepsat rozhodnutí o zrušení výběrového
řízení, které je přílohou č,' 2 zápisu a vedoucí odboru technických sluŽeb zajistit vypsání
nového výběrové řizení na předmětnou veřejnou zakázku, a to v reŽimu zakázky
malého rozsahu dle ,,Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných MČ Brno-Bohunice".
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č' 1 ke smlouvě o projektové dokumentaci
a inŽenýrské činnosti č. 08-043/20/Ts na akci ,,Kompletní oprava elektroinstalacĺ
v objektu sVČ Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice" s panem lng. Alešem Drlým,
Lošťákova 879, 506 01 Jičín, lc oosaszO8, kteý je přílohou č. 3 zápisu, a to na změnu
doby plnění a ceny zpracování projektové dokumentace a ukládá starostovi Mc
dodatek č. 'l ke smlouvě o zhotovení PD a o inŽenýrské činnosti podepsat'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje nájemní smlouvu
části mku ć,' 132117 v k. ú. Bohunice o výměře 1

která je přílohou c. 4
nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08-066 t2otl\Ao na pronájem
části c. 2138/3 v k. ú. Bohunĺce o výměře 12,6 m2 uzavřenou s panem

která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá
starostovĺ nájemní smlouvu podepsat.

c. 08-061/20llÝ|0 na pronájem
5,o m: uzavŕenou s panem I
zápisu a ukládá starostovi MČ

Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen
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5) Rada MČ rno- ohunice beľe na vědomí odstoupení panaB BI od uzavŕení pachtovní smlouvy č. 08-055/20ll\Ao, schvaluje pachtovní
smĺouvu č,.08-072l20^Mo na pacht části pozemku p. č'. 1425 a zastavěného pozemku
p. ć,. 142
s panem
starostovi

včetně s rodinné rekreace vše

pachtovní smlouvu podepsat

v k. ú. Bohunice při ul. Kamenice,
která je přílohou 6 zápisu a ukládá

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovnĺ smlouvu č.
ku č. 103012 v k. ú. Bohunice o výměře 188 m2,

která je příĺohou č,. 7 zápis
pachtovní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout prostory v budově čp/če 6o3t25,
která je součástí pozemku p.č'264011 vk. ú. Bohunice a část pozemku p. ć,.263911,
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Bohunice (objekt v Brně na ulici Pod Nemocnicí 25) pro
provozování mateřské školy, kteý je přílohou č. 8 zápisu, jmenuje Komisi pro výběr
uchazeče o pronájem prostor k podnikání v objektu Pod Nemocnicí 25 ve sloŽenĺ -
předseda pan Srbecký, členové pan Juras, Mgr. Nezval, Mgr. Liščinský, tajemník
komise lng. Krpcová a náhradníky komise ve sloŽení - lng. Crha, pan Hrdlička,
Mgr. Stará, lng. Florianová a Bc. Liškutinová, stanovuje výběrová krĺtéria pro
hodnocení nabídek _ návrh školného na dítě a měsíc - výběrové kritérium s váhou
50 o/o, návrh nájemného za předmět nájmu za mzlrok (bz DPH) - výběrové kritérium
s váhou 5Oo/o a ukládá starostovi MC záměr podepsat a vedoucĺ odboru majetkového
a kontroly zámér zveřejnit.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č' 1417t1
v k. ú. Bohunice při ul. Kamenice o výměře 708 m2 za minimální částku 7 Kč,lmzlrok, na
dobu určitou s automatickou prolongací, kteý je přĺlohou č. 9 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunĺce schválila návrh na staŽenítohoto bodu z programu jednání.
Hlasování _7l0l0l7' Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ0) Rada MC Brno-Bohunice dopoľučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit s předloŽenou
úpravou Statutu města Brna v části lV' Příjmy městské části, a to s trvalým
odstraněním clánku 76 odst' 10a, požadovat po Zastupitelstvu města Brna místo
trvalého vypuštění Člántu 76 odst' 10a Statutu města Brna pouze doplněnĺ
Přechodných ustanovení Statutu města Brna tak, Že pro rok2021se ustanovení Clánku
76 odst. 10a nepouŽ|e a uložit vedoucí Finančního odboru zaslat toto stanovisko na
odbor rozpočtu a financování MMB'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí s provedením oprav světel na předsunutém
schodišti v areálu hasičské zbrojnice na ulici Ukrajinská 2, schvaluje proplacení výdajů
na opravu osvětlení do výše 4'000 Kč zkapitoly 5512, poloŽky 5139 a ukládá
lng. Florianové vyrozumět o této skutečnosti starostu SDH Brno-Bohunice.
Hlasování _ 7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

08-062120/MO na pacht
uzavlellou S pänl I

u a uk!ádá starostovi MČ
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12) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí, vsouladu sustanovením $ 34a odst.3 zákona
č,. 128l2o0o sb., o obcích v platném znění, s umístěním znaku MČ Brno_Bohunice na
panel girlandy V exponovaných ulicích centra Brna a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly zaslat toto stanovisko společnosti Technické sítě, Barvířská 5,
602 00 Brno.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí předloŽenou projektovou dokumentaci stavby
,,Brno, Hraničky 14, úprava ss200", Koordinační situacní výkres z 0612020 na pozemku
p. č. 385/1 v k. ú. Bohunĺce, zpracovanou společností T.o.o., spol. s. r. o., se sídlem
Košinova 1o3b, 6012 00 Brno, lc 46961 523 a vstup na pozemek p. č. 385/1 , ktený je ve
vlastnictví statutárního města Brna, upozorňuje, Že správu pozemku p. č. 385/1
vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tŕida 78711a, 63900 Brno,
lc 60733098, která je příslušná se k projektové dokumentacĺ vyjádřit a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby
,,Revitalizace balkonů - výměna zábradlí a horního zasklení nad madlem Moldavská
534117, Brno 625 00- pro účely stavebního řizení (stavba lešení), z03l202o na
pozemcích p.č. 1886, p.č' 2202 ap.ć,.2204, vše vk' ú. Bohunice, zpracovanou
společnostĺ 7points, s.r.o., Tišnovská 3o5, 664 34 Kuřĺm, lc 28323793 vstup na
pozemky p. c' 2202 a p. ć. 2204, oba v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna, upozorňuje, Že správu pozemků p. c' 2202 ap.ć,.2204,
vykonává odbor správy majetku MMB Husova 13,601 67 Brno, kteý je příslušný se
k projektové dokumentacĺ vyjádřit a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentaci stavby
,,Brno-okrouhlá-sever" pro účely územního ŕízení zo3l2020, zak. číslo 2019-04-002
a vstupem na pozemky p. c. 274013, 2740ĺ4, 2672112, 2657 ĺ3, 2655, 264212, 265611,
265612, 265914, 266113, 267112, 2671ĺ1, 266215, 267011, 264211, 266913, 266914,
264216, 264214, 2668, 266513, 2667, 266613, 263711, 263916, 2641, 263915, 2628,
263911 , 2622, 2627 , 2619, 2549, 2550, 255311 , 2557 , 2554, 2555, 2559, 2556, 2560,
256411, 256415, 256412, 256416, 256413, vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna, zpracovanou společnostĺ lnfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská
2678t18, 628 00 Brno, lČ 46981o71, poŽaduje kooľdinovat stavbu sprobíhajícími
stavbamĺ ,,Rekonstrukce a nástavba bývalé t\ĺŠ poo Nemocnicí 603125 na polyfunkční
objekt _ mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou sluŽbou", ,,Brno, Pod Nemocnicí,
úprava NN" a dále s plánovanou stavbou ,,optické propojenĺ DT a.s.: Brno-Bohunice",
projektant Fiber Services, a.s., oblast Morava, Traťová 1, Brno, provést pokládku
kabelů před dokončením stavby ,,Rekonstrukce a nástavba bývalé MS Pod Nemocnĺcí
603125 na polyfunkční objekt - mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou sluŽbou",
jąíž součástí je realizace nových povrchů veřejných prostranstvĺ. V přĺpadě, Že
pokládka kabelů nebude provedena před dokončením této stavby, nebude moŽné
v tomto úseku pokládku kabelů realizovat minĺmálně po dobu záruč,nÍ lhůty na nové
povrchy, uzavřít dohodu o sloŽení kauce, pŕed zahájením prací, u pozemků (zeleně
a někteých chodníků) u kteých je ĺtĺc 1ejicn vlastníkem a správcem, uvést dotčené
účelové komunikace Ve správě MČ oo řádného stavu ve stávající skladbě s obnovou
povrchu v celé šířce a délce a předat je oTS ÚuČ Brno-Bohunice se čtyřletou zárućní
lhůtou,
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požádat o souhlas s umístěním kabelů do účelových komunikacĺ jeho vĺastníka - MC
Brno-Bohunice, postupovat dle,,Vyjádření ke stavbě,,Brno_okrouhlá_sever" odboru
technických sluŽeb Únĺc Brno-Bohunce, č.j. BBOH ĺO4O79t2olTS a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst' 7 písm. b) zákona
č,.250ĺ2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vplatném znéni,
příspěvkové organizaci Zš Brno, Arménská 21, přijmout věcný dar - soubor nábytku
v předpokládané výši 63.500 Kč, od společnosti Česká spořitelna, a.s. Budějovická
1912ĺ64b, 14o oo Praha, lC:45244782, do majetku příspěvkové organizace a ukládá
!ng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská21'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí Výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu pro
program podpory podnikatelů postiŽených celosvětovým šířením onemocněnĺ CoVlD-
19 způsobeného virem SARS-CoV-2, která je přílohou č' 10 zápisu, stanovuie
poskytnutí slevy ve výši 30 o/o rozhodného nájemného formou rozhodnutĺ - prominutí
nájemného výhradně nájemcům, kteří si poŽádají o podporu z programu ,,covlD-
Nájemné" a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
nájemcům prostor slouŽících podnikání, kteří jsou oprávnění požádat o podporu
z programu,,COVID-Nájemné"'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí srozhodnutím odboru sociálnĺ péče MMB na
změnu rozdělení kompetencí V procesu výkonu ĺnstitutu pěstounské péče na
přechodnou dobu mezi oSPoD jednotlivých ÚnĺČ a MMB, MC Brno-Bohunice tuto
činnost vykonávat nebude, požaduje zpětně za 5 roků přehled případů výkonu institutu
pěstounské péče v MC Brno-Bohunice, kteých se rozhodnutí týká, objem finančních
prostředků, které by byly MČ Brno-Bohunice postoupeny na danou činnost a současně
rozhodnutĺ Rady města Brna o převedení výše uvedených kompetencí z MMB na MČ
a ukIádá vedoucímu Odboru sociálního zaslat toto stanovisko oSP MMB.
Hlasování _7l0l0l7' Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


