
Zápis
z62. zasedání Radv Mč Brno_Bo hunice konaného dne í3.0í.2021

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

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

Forma zápisu hlasování _ pro/protilzdĚel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č,. 12) Návrh na schválení pouŽití části rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Brno'
Arménská 2'1. Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _6101016.

tl. Schválení zápisů Rady Mč ze dne 16.12.2020 a22.12.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schváIiIa zápis z 60' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
16'12'2020 a zápis z 61 (mimořádného zasedání) Rady MČ, které se konalo dne22.12.2020'
Hlasování _ 6101016.

lll. Projednávané body dne 13.01.2021:

1) Rada ItíČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Konvektomat
pro ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice" od firmy Laóislav Král, Gastro Elektro Servis,
Krásensko 114,683 04 Drnovice, lČo't3o52o98, s nákladyvevýši 364.720 Kč bez DPH, kupní
smlouvu č. 08-001/21lTS s firmou Ladislav Král, Gastro Elektro Servis, Krásensko 114, 683 04
Drnovice, lČo 13o52o98, která je přílohou č. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu
podepsat po provedení příslušného rozpočtového opatření.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vysvětlení zadávací dokumentace příkazníkem
vdaném procesním termínu, schvaluje, vsouladu se zákonem č. í3412016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek v platném znění, úpravu zadávaci dokumentace na akci ,,Údžba chodníků
a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice" dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 3
zápisu, a to včetně prodlouŽení lhůty pro podání nabídek. Příloha č' 3 ke uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Fohunice schvaluje Smlouvu o spolupráci při výstavbě a příspěvku na výstavbu
č.08l002t21/MČ mezi statutárním městem Brnem, MČ grno-Ěohunice a oC Kavkaz, á.s., se
sídlem Brno, nám. Svornosti 257316, lČo o57 73 237, dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o spolupráci podepsat.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvalqezáměr pronajmout (propachtovat) nebytový prostor (stánek)
slouŽící k podnikání na pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice při zastávce MHD Švermova, který
je přílohou č. 5 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového
a kontroly záměr zveřejnit a jmenuje Komisi pro výběr uchazeče o pronájem prostor
k podnikání, prodejního stánku na pozemku p. č' 2773 v k. ú. Bohunice ve sloŽení - předseda
pan Srbecký, členové pan Juras, Mgr. Nezval, tajemník komise lng' Krpcová a náhradníky
komise ve sloŽení- Mgr. Stará, Bc. Liškutinová a Mgr. Liščinský.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 1/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a uk!ádá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.
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6) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuie lng. otakara Kamaráda, RNDr. lvanu Šafránkovou
a Mgr. Jana Liščinského odpovědnými pracovniky za organizačně-technickou přípravu voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 08.1 0. - 09. 1 0.2021 .

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice lpenuje ke stanovení způsobu likvidace přebytečného
a neupotřebitelného majetku MČ za rok 2o2O a 2021 Škodní a likvidační komisi ve sloŽení -
předseda Mgr' Zuzana Běhalová, členové Mgr. lvan Nezval, Josef Juras, Kateřina Fialová
a lng. lva Krpcová.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ stanovit pro rok 2021 v příloze č. 1
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 1112017, o nočním klidu,-ve znění pozdějších vyhlášek,
sianovené případy pro omezenídoby nočního klidu na území MČ Brno-Bohunice:
- pálení čarodějnic vBohunicích vnoci z30.04. - 01.05.2021 svymezením doby nočního

klidu od 02:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-Bohunice,
- hasičská noc v Bohunicích v noci z12'06. - í3.06.2021 s vymezením doby nočního klidu

od 02.00 do 06:00 hod pro Území městské části Brno-Bohunice,
- autokino a letní kino vBohunicích vnoci ze20'05' _21'05.2021 az27.05. _28.05.2021

s Vymezením doby nočního klidu od 01:00 do 06:00 hod pro území městské části Brno-
Bohunice.

- loučení sprázdninami vBohunicích vnoci z28.8. _ 29.8.2021 a 04.09' _ 05.09.2021
s Vymezením doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod pro Území městské části Brno-
Bohunice.

odůvodnění pro konání výše uvedených akcí uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky
o noční klidu je, Že se jedná o výjimeěné a ojedinělé akce v MČ Brno-Bohunice. Některé akce
jsou jiŽ po léta tradiční (pálení čarodějnic). Důvodem konání těchto akcíje nabídnout veřejnosti
většÍ kulturní vyŽití a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na
odbor vnitřních věcí MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 písm. b) zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové
organizaci ZŠ Brno, Arménská 21, přijmout věcný dar - 5 ks stolních počítačů včetně
příslušenství v celkové ceně 16'575 Kč od společnosti A-WebSys, spol. s r.o., Kounicova
966/67a, 602 oo Brno, lČo 269'10560, do majetku příspěvkové organizace a ukládá
lng' Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Brno, Arménská 2í.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení k bodu č. 18) programu z44' zasedání Rady MČ
Brno-Bohunice konaného dne 17.06.2020, bere na vědomí předloŽenou projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Městský blok ,,Belle Rock", č. zakázky 152
zO3t2O20, zpracovanou projektantem Pelčák a partner architekti, s.r.o', Dominikánské nám.
656t2,602 oo, Brno, lČo 28270355, pro stavebníka T.E Bohunická brána s.r'o., Strakonická
1199l2d, Hlubočepy 150 00 Praha, lco 04296486, vstup na pozemky p č. 1247110,
p.č;.247l11, p.č. 234111, Vše V k' ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě
ipolečnosti brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787l1a, Št1iřice, 639 00 Brno,
lČ060733098, trvá na svém usnesení kbodu č. 2) programu z42. zasedání Rady MČ
konaného dne 03.06.2020 s tím, Že poŽaduje:
- sníŽit výšky budovy na max C/v5 (výšková úroveň 12-28 m),
- vyřešit dopravu při výstavbě po|yfunkčního objektu ,,Belle Rock" zkapacitněním křiŽovatky

osová x U Penzionu x Pod Nemocnicí,
- před realizací stavby ,,Belle Rock'' upravit ulici osovou a provést zkapacitnění ul. Jihlavská

dle Technické studie ulice Jihlavská, nebot' návrh nových výškových domů v lokalitě
znamená vyšší dopravní zátěŽ pro celou přilehlou oblast a již v současné době je ulice
Jihlavská přetíŽena velkou automobilovou dopravou

e)
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a ukládá Vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ hlasovala nejprve o vydání nesouhlasného stanoviska - Rada MČ Brno-Bohunice
nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla v rámci
blokového čištění dne 23. 11.2020 na ulici Švermovapanu

a uk!ádá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _ 1l4l2l7. Návrh usnesení nebyl schválen.

Poté Rada MČ hlasovala o vydání souhlasného stanoviska - Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí
s úhradou nákladů na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla v rámci blokového
čištění dne 23.11.2020 na ulici Švermova panu

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování - 5l1l117. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Brno,
Arménská 21 ve výši 390.000 Kč, a to na stavební úpravu šaten a pořízení šatních skříněk pro
Žáky v pavilonu B, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, zajištěním
přípravy, organizací, výběrem zhotovitele a realizací výše uvedené veřejné zakázky, v souladu
se zněním zákona č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly
pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ, jmenuje paní Katy
Štěpántovou členkou výběrové komisé za MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí Finančního
odboru sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

'13) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice podporuje akci Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2,
110 00 Praha 1, lČo 67775845,,,Vlajka pro Tibet", ukládá tajemníkovi úřadu zajistit
vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice dne 10'03.2021 a sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal. lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


