
Z á p i s 
 

z 60. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 16.12.2020 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, 

pan Juras, Ing. Kamarád 
 

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. 10) Návrh na schválení přijetí věcného daru od společnosti Red Hat Czech, s.r.o., 
příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Arménská 21. Schválený program jednání je přílohou č. 1 
zápisu. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 02.12.2020: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 59. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
02.12.2020. 
Hlasování – 5/0/0/5. 

 
III. Projednávané body dne 16.12.2020: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Licenční smlouvu č. 08-137/20/MČ (č. poskytovatele FP 

46) dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu, na zřízení a provozování základního 
místa FAMILY POINT místo pro rodinu® na ÚMČ Brno-Bohunice, ukládá starostovi MČ licenční 
smlouvu podepsat a vedoucímu Sociálního odboru zaslat Centru pro rodinu a sociální péči, 
veřejná církevní právnická osoba, Biskupská 280/7, 602 00 Brno, IČO 44991584. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-135/20/MO (č. dodavatele 9001769203) 

o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce, 
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, která je přílohou č. 3 
zápisu, smlouvu č. 08-136/20/MO (č. dodavatele 9552252651) o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice, IČO 26078201, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvy 
podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 08-238/09/BO 

uzavřenou s Lužánkami, střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 
50, 658 12 Brno, zastoupené panem Mgr. Janem Ondrouškem, ředitelem, IČO 00401803, která 
je přílohou č. 5 zápisu, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 08-237/09/BO ve znění dodatku č. 1 
a č. 2, uzavřenou s Lužánkami, střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem 
Lidická 50, 658 12 Brno, zastoupené panem Mgr. Janem Ondrouškem, ředitelem, 
IČO 00401803, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatky podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové dokumentaci 

a o inženýrské činnosti č. 08-074/20/TS na akci „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání 
pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – II. etapa“ od pana Ing. Aleše Drlého, Lošťákova 
879, 506 01 Jičín, IČO 66585708, který je přílohou č. 7 zápisu, a to na změnu doby plnění 
zpracování projektové dokumentace a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 ke smlouvě 
o zhotovení PD podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o projektové dokumentaci 

a o inženýrské činnosti č. 08-074/20/TS na akci „Kompletní opravy elektroinstalací v objektu 
Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice“ od pana Ing. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, 
IČO 66585708, který je přílohou č. 8 zápisu, a to na změnu doby plnění zpracování projektové 
dokumentace a ukládá starostovi MČ dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení PD podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 9 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s uplatněním 50 % slevy na nájemném za měsíc říjen 2020 

pro prodejnu Zvaž to, kterou provozuje paní Mgr. Tereza Nevrtalová, IČO 08340463, na základě 
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 08-107/19/MO v objektu občanského 
vybavení Dlouhá 577/3, 625 00 Brno a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit 
toto stanovisko žadatelce. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy, 

kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, 625 00 Brno-Bohunice“ pro účely 
stavebního povolení z 10/2020, zak. číslo 08/2020, zpracovanou Ing. Alešem Drlým, projektová 
činnost ve výstavbě, Lošťákova 879, 50601 Jičín, kancelář Helfertova 539/44, 613 00 Brno 13, 
IČO 66585708 a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci na akci „Klinika Campus“ 

pro společné územní a stavební řízení (změna stavby před dokončením), zpracovanou 
společnost MOX-atelier s.r.o., U Kotle 7, 252 29 Lety, korespondenční adresa Sucheniova 
270/6, 67401 Třebíč, IČO 06166822, č. zakázky 2020_031, kterou bude dotčen pozemek 
p. č. 1329/10 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož správu vykonává 
společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno a ukládá vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním § 27 odst. 7 písm. b) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové 
organizaci ZŠ Brno, Arménská 21, přijmout věcný dar – 20 ks notebooků Lenovo ThinkPad za 
jednotkovou cenu 2.000 Kč, tj. v celkové výši 40.000 Kč od společnosti Red Hat Czech, s.r.o., 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 27690016, do majetku příspěvkové organizace a ukládá 
Ing. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská 21. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

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


