
Zápis
z 48. zasedání Radv Mc Brno_Bo hunice konaného dne í2.08 -2o2o

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

omluvena: Mgr. Múdra

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć. 17) Stanovisko k úhradě nákladů za technický úkon při blokovém čištění
v MC Brno-Bohunice. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5lolol5.

ll. Schválení zápisů Rady Mč ze dne í 5.o7,2o2o a dne 05.08.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schváliIa zápis z 46. zasedánĺ Rady MČ, které se konalo dne
15'07'2020 a zápis z47. (mimořádného) zasedánĺ Rady MC, které se konalo dne
05.08.2020.
Hlasování _ 5lol0l5.

Ill. Projednávané body dne 12.08.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,oprava a rekonstrukce kontejnerových stánĺ pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice
_ lokalita UKRAJlNSKÁ 15" od firmy ZEMAKO, s.r.o', Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany,lc 25504011, náklady ve výši 242.165,67 Kč bez DPH, smlouvu o dílo c. 08-
085/20/Ts s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lČo25504011, která je přílohou ć,' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKO, S.r.o., Bohunická
cesta 501/9, 664 48 Moravany, lc 25504011, náklady vevýšĺ 5.576.878,36 Kč bez
DPH, oznámení o výběru nejvhodnějšĺ nabídky, které je přĺlohou č' 3 zápisu, smlouvu
o dílo č' 08-086/20lT5 s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany,lc 255o4O11, která je přílohou ć,. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice aluje pachtovní smlouvu č. 08-08
pozemku
s panem

ć,. 141711 v k' u hunice ulici Kamenice o vymere

starostovi M pachtovní smlouvu podepsat

3ĺ20ll\ĺio na pacht
708 m2, uzaV1řenou
5 zápisu a ukládá

Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen

která je přĺlohou c.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o75 ĺzotMo o ukončení NS č. 08-
1o7t16lMo uzavřenou spaní Lenkou Kupsovou, Dis., lČo: ago 47 369, dohodu č. 08-
076l20lVo o ukončení Ns č. 08-003/13/Bo uzavřenou se společností M-REAL 2000,
s.r.o., lČo: zag 43 o85, dohodu č,. o8-o771zoluo o ukončení NS č. 08-093/14lBo
uzavřenou s paní lvanou Šrámkovou, lČo: 875 53 597, dohodu č. 08-078/20lMo
o ukončení NS č. o8-o87t16/Mo uzavřenou se společností WTERM s.r.o., lČo: zss
12129, dohodu c' 08-079l20/Mo o ukončení NS č. 08-127l15/Mo uzavřenou s panem
lng. Mike Jiskrou, lČo: zsa 92 189, dohodu č. o8-o8otzotuo o ukončení NS č. 08-
099/13/Bo uzavřenou se společností BONUS Brnoreal, spol. sr.o., lČo: zoa 87312,
dohodu č. 08-081/20l|\Ao o ukončení NS č. 08-003/20lMo uzavřenou se společností
BoNUS Brnoreal, spol. s r.o., !Čo: 268 87 312, dohodu č. 08-082t2olMo o ukončení
Ns č. o8-o22ĺ16lMo uzavřenou s panem Karlem Procházkou, IČo: o12 26 606, které
jsou přĺlohami č. 6 aŽ 13 zápisu a ukládá starostovi MČ schválené dohody podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd' Smlouvy o nájmu části pozemku
pro umístění reklamního pylonu č. 08-043l17llÝ|o, uzavřenou se společností Kaufland
Ceská republĺka, V.o.s., se sídlem Bělohorská 24281203, Břevnov, 169 00 Praha 6,
lČo: zsĺ10161, kdatu 26'09.2020 a uktádá vedoucí odboru majetkového a kontroly
zajistit další kroky v souladu s tímto usnesením.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Bohunice
schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou
č. 14 zápisu.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice do Zastu lstvu MC schválit ísemnou odpověd'na
, na jednání
c. 15 zápisuBrno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou

a uloŽit tajemníkovi Út\ĺČ Brno-Bohunice schválenou odpověd' podepsat a odeslat
stěŽovatelce'
Hlasování _ 5I0l116. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku nłČ ole vyřazovacích protokolů č. 1t2o19 až 42t2O19, které jsou přílohami č. 16
aŽ 57 zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistit provedenĺ ýzické
likvidace v souladu s bodem V. písm' c) Směrnice tajemníka č. 112019 a vedoucí Fo
zajistit odúčtování z fĺnanční evidence. Přílohy č. 16 aŽ ć,. 57 zápisu jsou uloŽeny na
odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí s investičním záměrem ,,Páteřní komunikace
Cervený kopec" pouze za splnění následujících poŽadavků _ před realizací páteřní
komunikace rozšĺřit a zkapacitnit komunikaci Kamenice v celé délce na 4 pruhy, rozšířit
a zkapacitnit komunikaci Jihlavská, včetně vybudování nové křiŽovatky s ulicí
Kamenice, směřovat a,{{omobilovou dopravu z řešeného území býva,lĘho hliniště
Kohnovy cihelny do ulicelVídeňská a ukládá vedoucí Stavebního odborulzaslat toto
stanovisko odboru lnvestičnímu Magistrátu města Brna.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

stíŽnost
starosty
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí sbezúplatným nabytím pozemků p.'č. 306112
a p. č. 319712, oba v k. ú. Bohunice při ulici Spodní, z vlastnictví CR-UZSVM do
vlastnictví statutárního města Brna včetně správy uvedených pozemků z úrovně MC
Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
na Majetkový odbor MMB.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí sbezúplatným nabytím pozemků p. č. 2026,
p. ć,.2028ĺ40, p. ć,.2347, p. č,.2454, p. č. 2455 a p. c. 2456, vše v k. ú. Bohunice při ulici
Ukrajinská, z vlastnictvĺ CR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, u kteých
správu vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tŕída78711a,639 00
Brno a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zYízení
sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům p.c. 263911, p' č. 263915, p. č. 263916
a p. č. 2628, vše v k' ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicĺ, které jsou MČ Brno-Bohunice
svěřeny a jsou součástí projektové dokumentace stavby,,Brno-okrouhlá-sever", a to se
společností T-Mobile Czech Republic a.s., lČo: 64949681 a uk!ádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby ,,optické
propojení DT a.s.: Brno-Bohunice 2018" pro účely územního řízeni z0212018, zak. číslo
|\Al2018, zpracovanou spolecností Fiber Services, a. s., Corso Karlín, KřĺŽĺkova 36al237,
186 oo Praha, lĆo ząl 70895, pouze za splnění podmínky obnovy všech dotčených
travních ploch a obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby dotcených zpevněných
ploch v jejich celých šířkách v přĺpadě porušenĺ jejich povrchů a dodrŽení podmínek
stanovených odborem technických sluŽeo ÚnĺČ Brno Bohunice, vydaných ve Vyjádření
ke stavbě dne 04.08'2020, se vstupem na pozemky p' č. 263711, p. c' 2672112,
p' č.2596, p' č.255311, p. č.2785,p.č,.2780, p. č' 276711, p. č.2815 a p.c.2813, vše
v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, u kteých správu
majetku vykonává Městská část Brno-Bohunice, s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zŕízeni sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům p.ć,.263711, p.č,' 2672112,
p. č.2596, p. č.255311, p. č' 2785,p'ć''2780, p. č.276711, p. č.2815 a p.č.2813, vše
v k. ú. Bohunice, u kteých správu majetku vykonává Městská část Brno-Bohunice
a jsou součástí projektové dokumentace stavby ,,optické propojení DT a's': Brno-
Bohunice 2018", se společností DIAL Telecom, a.s. KřiŽíkova237ĺ36a, 186 00 Praha 8,
Karlín, lco: zgĺ75492, berenavědomívstupnapozemkyp.c. 1321178,p.č,.2535t11,
p. č,. 264311, p. č,. 264312, p. c. 2642/9, p. c.264214, p. č. 2636, p. č. 2619, p. č. 2590'
p. ć,. 2788, p. č. 2779, p. č,. 2804 a p. č. 2812, vše v k' Ú. Bohunice, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Brna, u kteých správu majetku vykonává spolecnost
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 78711a, 639 00 Brno a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby ,,FTTH Brno-Na
Pískové cestě_R100" pro úcely územního ŕízeni z0612020, zak. číslo 2020-04-002,
zpracovanou spolepností lnfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 26781118, 628 00 Brno,
lČo: łoga1o71, poulze za splnění podmínky obnovy všech dotčenýdh travních ploch
a obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby dotčených zpevněných ploch v jejich
celých šířkách v přĺpadě porušení jejich povrchu a dodrŽení podmĺnek stanovených
odborem technických sluŽeb Út\ĺČ Brno-Bohunice, vydaných ve Vyjádření ke stavbě
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dne 23.07.2020, bere na vědomí vstup na pozemky p.č. 59215, p.c' 59211,
p.č. 1247ĺ10, p. č. 1247123, p. č. 2085, p. c' 2088, p. č. 55211, p. č. 274012
a p. č. 253516, vše v k.ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárnĺho města Brna,
u kteých správu majetku vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská
třida78711a,639 00 Brno, upozorňuje na tu skutečnost, Že stavba má b1ýt prováděna
v nově zrekonstruovaných zpevněných plochách ve správě Brněnských komunikacĺ a.s.
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby ,,Revitalizace
balkonů a lodŽií - výměna zábradlí a podlahového souvrství okrouhlá 335/10, Brno
625 00" pro účely stavebního ŕízení (stavba lešení), z 0412020 na pozemcích
p'č,.271311, p. ć,.271411 a p. č. 271313, vše vk. ú. Bohunice a vstup na pozemky
p'ć,'271411 a p. ć,.271311, oba v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního
města Brna a správu majetku vykonává MČ Brno-Bohunice, zpracovanou společností
7points, s.r'o., Tišnovská 3o5, 664 34 Kuřim, lco: zagz3793 a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s pořádánĺm sportovní akce ,,MayDays Brno" -
závody a jeŽdění na longboardingu, které se budou konat dne 30.08 .2020 od 10:00 hod.
ve sportovním areálu přĺ ulici osová a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto usnesení
Žadateli.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení
a vrácení silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 24'07.2020 na ulici Spodnĺ
panu a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


