
 
Z á p i s 

 

z 59. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 02.12.2020 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, pan Juras, 

Ing. Kamarád 
 

Omluvena: Mgr. Múdra 
 
Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předložený program jednání, do kterého zařadila nový bod 
č. 15) Návrh na zrušení výběrového řízení na akci „Oprava kuchyněk v objektu MŠ Švermova 
11 v MČ Brno-Bohunice“. Schválený program jednání je přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
II. Schválení zápisů Rady MČ ze dne 18.11.2020 a dne 25.11.2020: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 57. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
18.11.2020 a zápis z 58. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne 25.11.2020. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
III. Projednávané body dne 02.12.2020: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Údržba chodníků 

a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice“ dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 
zápisu a jmenuje výběrovou komisi ve složení paní Mgr. Zuzana Běhalová, (náhradník – 
Ing. Antonín Crha), pan Josef Juras, (náhradník – pan Milan Hrdlička), Ing. Ivana Rosecká, 
(náhradník – Mgr. Ilona Kašparovská), Mgr. Dana Fialová, Ph.D., (náhradník – Katy 
Štepánková), Mgr. Jan Liščinský, (náhradník – Mgr. Petra Křížová). Příloha č. 2 zápisu je 
uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zajištění 

podlimitních výběrových řízení na stavební práce na akce „Rekonstrukce školní kuchyně 
v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“ a „Rozšíření kancelářských prostor 2.NP úřadu 
MČ Brno-Bohunice“ od firmy WebSport & Consulting service s.r.o, Dr. Svěráka 13, 680 01 
Boskovice, IČO 29277825, náklady ve výši 60.000 Kč bez DPH, příkazní smlouvu č. 08-
134/20/TS s firmou WebSport & Consulting service s.r.o, Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, 
IČO 29277825, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ příkazní smlouvu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-117/20/MO o ukončení smlouvy č. 08-

263/09/BO (č. dodavatele P/016/2009) o dodávce elektřiny pro osvětlení Památníku III. odboje 
při ulici Moldavská, se společností Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 
Brno, IČO: 25512285, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ dohodu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytnutí připojení k síti 

veřejného osvětlení č. 08-064/18/MO (číslo dodavatele P-006-2018) a přílohu č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí služby na dodávku elektřiny č. 08-065/18/MO (číslo dodavatele P-005-2018), obě 
se společností Technické sítě, a.s., Barvířská 5, Brno, IČO 25512285, a to na novou kalkulaci 
ceny za odběr elektrické energie pro osvětlení hodin, umístěných u NC Švermova a osvětlení 
rezervoáru vody, umístěného při ulici Kejbaly, které jsou přílohami č. 5 a č. 6 zápisu a ukládá 
starostovi MČ přílohy podepsat. 



Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 

nízkého napětí č. 08-118/20/MO (č. dodavatele 9552248060), č. 08-119/20/MO (č. dodavatele 
9552248069), č. 08-120/20MO (č. dodavatele 9552247987), č. 08-121/20MO (č. dodavatele 
9552248013), č. 08-122/20MO (č. dodavatele 9552248091, č. 08-123/20MO (č. dodavatele 
9552248128), č. 08-124/20MO (č. dodavatele 9552248156), č. 08-125/20MO (č. dodavatele 
9552248178), č. 08-126/20MO (č. dodavatele 9552248172), č. 08-127/20MO (č. dodavatele 
9552248377), č. 08-128/20MO (č. dodavatele 9552248187), č. 08-129/20MO (č. dodavatele 
9552248337), č. 08-130/20MO (č. dodavatele 9552248332), č. 08-131/20MO (č. dodavatele 
9552248327), č. 08-132/20MO (č. dodavatele 9552248324), č. 08-133/20MO (č. dodavatele 
9552248329) pro nově vybudované bytové jednotky v objektu Pod Nemocnicí 603/25 v Brně, se 
společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 
IČO 26078201, které jsou přílohami č. 7 až č. 22 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvy 
podepsat. Přílohy č. 7 až 22 zápisu jsou uloženy na Odboru majetkovém a kontroly. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného 

majetku MČ dle vyřazovacích protokolů č. 1/2020 až 8/2020, které jsou přílohami č. 23 až č. 30 
zápisu, ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly zajistit provedení fyzické likvidace 
v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka č. 1/2019 a vedoucí FO zajistit odúčtování 
z finanční evidence. Přílohy č. 23 až č. 30 zápisu jsou uloženy na Odboru majetkovém 
a kontroly. 
Hlasování – 5/0/1/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověď dle čl. X. Skončení nájmu, bod 6) Smlouvy 

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 08-080/18/MO, uzavřenou s panem Liborem 
Kepákem, IČO 49487639, V Dědině 158, 66482 Říčany a ukládá vedoucí Odboru majetkového 
a kontroly sdělit toto stanovisko nájemci. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 31 zápisu a ukládá 
vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzít na vědomí zprávu o hospodaření 

MČ Brno-Bohunice za období 01. – 11.2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 32 
zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, na základě § 27/7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, přijetí majetku ve výši 539.690,25 Kč, získaného dotací z fondu 
Životního prostředí na realizaci tzv. Přírodní zahrady, do majetku příspěvkové organizace MŠ 
Brno, Uzbecká 30, dále, na základě § 31/1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, odpisový plán, který je přílohou č. 33 zápisu, podle odst. 3 písm. b) Pravidel 
rozpočtového procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-
Bohunice, rozpočtové opatření ve výši 5.058 Kč z položky 511 – opravy a udržování do položky 
551 – odpisy, na základě § 31/2 písm. d) použití investičního fondu k úhradě nákladů položky 
511 - opravy a udržování ve výši ročních odpisů dle schváleného odpisového plánu 
v jednotlivých letech odepisování majetku a ukládá Ing. Florianové sdělit toto stanovisko 
ředitelce PO. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje poskytnutí mimořádné zálohy, jako zálohy na příspěvek na 

provoz na rok 2021, ve výši 490.000 Kč a použití rezervního fondu ve výši 92.000 Kč, 
příspěvkové organizaci MŠ Brno, Uzbecká 30, a to na úhradu projektu „Obnova přírodní 
zahrady Uzbecká 30“ a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelce PO. 



Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje použití rezervního fondu ve výši 64.662 Kč příspěvkové 

organizaci MŠ Brno, Uzbecká 30, na úhradu faktury za stavební úpravy č. 200100054 od 
společnosti KOROS, s.r.o., Stejskalova 984/37, 615 00 Brno, IČO 26926954 a faktury za nákup 
majetku č. 202010102 od společnosti Antonín Brtník, Sivice 501, 664 07 Pozořice, 
IČO 10550003 a ukládá Ing. Florianové sdělit toto stanovisko ředitelce PO. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje finanční převody mezi účty v rámci schválených rozpočtů 

na rok 2020, a to u příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, z účtu 502 „Spotřeba 
energie“ na účet 501 „Spotřeba materiálu“ ve výši 80.000 Kč a u příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Brno, Vedlejší 10 z účtu 502 30 „Teplo“ na účet 518 17 „Ostatní služby“ ve výši 
100.000 Kč a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko ředitelům PO. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
14) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci „Přípojka vodovodu 

pro RO na p. č. 1259/2, k. ú. Pisárky, ul. Vinohrady“, zpracovanou společností HS geo, s.r.o., se 
sídlem Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČO 26917785, pro vedení vodovodní přípojky, kterou 
budou dotčeny pozemky p. č. 1513 a p. č. 1512/1, oba v k. ú. Bohunice, souhlasí s výše 
uvedenou akcí pouze v případě, že povrchy dotčených pozemků budou v rozsahu stavebních 
prací uvedeny do původního stavu. Připomínáme, že u pozemků p. č. 1513 a p. č. 1512/1, oba 
v k. ú. Bohunice zajišťují správu společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno 
a Odbor správy majetku MMB a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
15) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na akci „Oprava kuchyněk v objektu MŠ 

Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice“ z důvodu nedostatku finančních prostředků v roce 2021 
a ukládá starostovi MČ podepsat rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ..…………………….…… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha Milan Hrdlička 



 

 

V ý p i s 
 
 
z usnesení z 59. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 
02.12.2020 – k bodu č. 14) programu: 
 
 
 
Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci 
„Přípojka vodovodu pro RO na p. č. 1259/2, k. ú. Pisárky, ul. Vinohrady“, 
zpracovanou společností HS geo, s.r.o., se sídlem Absolonova 2a, 624 00 
Brno, IČO 26917785, pro vedení vodovodní přípojky, kterou budou dotčeny 
pozemky p. č. 1513 a p. č. 1512/1, oba v k. ú. Bohunice, souhlasí s výše 
uvedenou akcí pouze v případě, že povrchy dotčených pozemků budou 
v rozsahu stavebních prací uvedeny do původního stavu. Připomínáme, že 
u pozemků p. č. 1513 a p. č. 1512/1, oba v k. ú. Bohunice zajišťují správu 
společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno a Odbor správy 
majetku MMB a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 03.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Antonín Crha 
starosta MČ Brno-Bohunice 
 


