
Zápis
z 65. zasedání Mč Brno_Bohunice konaného dne 24.02.2021

Přítomni osobní účast: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Nádvorníková, pan Juras,
lng. Kamarád

dálkově přlpojena Mgr. Múdra

omluveni: Mgr' Stará, MUDr. Pejčoch

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

Forma zápisu h lasován í - pro/protil zdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvál|ta beze změn předloŽený program jednání, který je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5l0l0l5'

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 10.02.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 64. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
10.02.2021.
Hlasování - 5l0l0l5

lll. Projednávané body dne 24.02.202

1) Rada MČ Brno-Bohunice vylučuje uchazeče pana z výběrového
řízení na akci ,,Úprava dětských hřišt' v zahradách mate řských škol v M Brno-Bohunice", a to
z důvodu porušení Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných
MČ Brno-Bohunice, ustanovení hlavy lV. odstavce 1. písm. dd), dle kterého nelze měnit seznam
zájemců a jiný uchazeč není oprávněn přihlásit se do výběrového řízení, schvaluje následující
pořadí uchazečů:

1) lng. Marie Bittnerová, Machovská 581, 763 62 Tlumačov
Celková cena bez DPH 418.0oo Kč

2) PFM-GreenVia s.r.o,, Purkyňova 71l99,612 00 Brno
Celková cena bez DPH 432.320 Kč

3) D|MENSE V.o.s., Hrnčířská 15,602 00 Brno
Celková cena bez DPH 636.000 Kč

smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti na akci ,,Úprava dětských
hřišt' v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice" s lng. Marií Bittnerovou, Machovšká
581, 76362 Tlumačov, náklady ve výši 418.000 Kč bez DPH, která je přílohou č.2 zápisu,
požaduje od uchazeče prvního v pořadí doloŽit před podpisem smlouvy o dílo svůj smiuvní
vztah s osobou, která je drŽitelem autorizace pro osvědčení o autorizaci inŽenýrů a techniků
činných ve výstavbě a úřední oprávnění pro ověřovánívýsledků zeměměřických činností. Pokud
uchazeč tuto podmínku nesplní, bude z výběrového řizení bez dalšího vyloučen. Prvním
v pořadí se tak stane následující uchazeč v pořadí, který podmínky výběrového řízení splnil
a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotoveni projektové-dokumentace a inŽenýrské činnosti
podepsat po splnění stanovených podmínek'
Hlasování - 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl' lV.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávánÍ a výběr dodavatelů veřejných zakázekfinancovaných MČ
Brno-Bohunice, a to z důvodu velmi dobré informovanosti o stavu rozvaděčů jídelních výtahů
v MŠ Bě|oruská 4 a na základě dlouhodobé spolupráce pří provádění servisu vyánů,
nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,Výměna opotřebovaných rozvaděčů jídelních
výtahů v MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice'' od společnosti Výtahy šHs s.r'o., Žeběún 1 1 19,
641 00 Brno, lČo 29371074, s cenou ve výši 138'ooo Kč bez DPH,
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smlouvu o dílo č. 08_006/21lTS s vybraným uchazečem, která je pří|ohou č. 3 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, schvaluje
rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávaciho řizení DVOŘÁK comte, a.s., Malá strana 20,

679 38 Cetkovice, lČo 25329212, z další účasti v zadávacím řízení, které je přílohou č. 4
zápisu, dále oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější
na'bídky, kde vybraný účastňít< je Roman Šuštr, Raisova 491111,634 00 Brno, lČo 40969371,
které jé přílohóu č. ó zápisu, nábídku veřejné zakázky na akci ,,ÚdrŽba chodníků v MČ Brno-
Bohuňicé" od pana Romana Šustra, Raisóva 4914t11, 634 00 Brno, lČ 40969371, s cenou
ve výši 2'215'730,14 Kč) bez DPH za rok a ukládá starostovi MČ rozhodnutí o vyloučení
a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsat po uplynutí všech zákonných lhůt.

Hlasování - 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku společnosti Syrer Morava obchod, s.r.o., Blatnická
421914,628 oo Brno, lČo 08733082, na pronájem prodejního stánku na pozemku p. ě. 2773
v k. ú. Bohunce při ul' Švermova a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly vypracovat
nájemní smlouvu na pronájem prodejního stánku na pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice při

ul. Švermova s vybraným nájemcem.
Hlasování - 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výše finančních dotací poskytnutých zrozpočtu MČ Brno-
Bohunice na rok 2021 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu ,,Smlouvy
oposkytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice" č.08-013 aŽ

o18I21lMČ, které jsou přílohami č. 7 aŽ č. 12 zápisu, doporučuje zastupitelstvu schválit finanční
dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2021 organizacím - TJ Tatran
Bohunice, z. i., se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lČo 00544914, ve výši 120.000 Kč, oreljednota
Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, lČo 65350057, ve výši 135.000 Kč, Sbor
dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Ukrajinská 2, lco 64329933, ve výši
66.000 Ké, LuŽánky - Středisko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, lČo00401803, ve
vÝši 570.0oo Kč, Základní umělecká škola Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52,

tóo ++ggg536, ve výši 56.000 Kč a inBalance,z. s., se sídlem Brno, Labská25,lČo 035-70878,

ve výši 1o.ooo Kč, ,,šmlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-
Bohůnice" č. o8-oo7, oo8, ooti, o1o, 01 1 a O12l21lMČ, které jsou přílohami č. 13 aŽ č. 18

zápisu, ukládá starostovi MČ schválené smlouvy o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí Fo
provést příslušné finanční operace. Přílohy č' 6 aŽ č. 18 zápisu jsou uloženy na odboru
majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie č. 08-
o19l21tUo (č' dodavatele 5-80514/01) včetně příloh č. 1_6 se společností Teplárny Brno, a.s.,

okruŽní 25,638 00 Brno, lČo46347534, která je přílohou č. 19 zápisu a ukIádá starostovi MC
kupní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-020l21lVo (č. dodavatele 9552288437)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,

F.A. Gersinera2151t6,37o 01 České Budějovice, lČo 26078201, která je přílohou č' 20 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo o údrŽbě a servisu zdvihacího zařízení
ě.o8-o21t21/Mo (č.dodavatele B-28-2o2o) sfirmou VYMYSLICKÝ-VÍTAHY spol. sr.o.,
Pivovarská 542, 6'86 01 Jarošov, Ěoq+g6z185' která je přílohou č' 21 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu o údrŽbě podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

7)

8)
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9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08-026/17lT5
o provádění zimní a letní údžby místních komunikací v MČ Brno-Bohunice se společností
PET group, á.S., se sídlem opálkova 74814, 635 00 Brno, zastoupená panem lng' Pavlem
Peterkou, předsedou představenstva, lČo 26271648, kteý je přílohou č,. 22 zápisú, a to na
navýšení ceny díla o míru inflace zarok 2020 s účinností od 01 .04.2021a ukládá starostovi MČ
dodatek č. 3 podepsat'
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s předloŽenou úpravou hranic funkčních ploch
stabi|izované plochy pro výrobu PV a návrhové plochy hřbitovů ZH tak, aby byl pozemek
p.č. 1187/9 v k. ú. Bohunice zahrnut celý do plochy pro výrobu PV a ukládá vedoucí
StavebnÍho odboru zaslat toto stanovisko Žadateli a pořizovateti Úpmg _ odboru územního
plánování a rozvoje MMB.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněním s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2ooo sb',
o obcích v platném znění, odvolává k28.02'2021 paní Mgr. Kristýnu Ryšavou z funkce členky
Komise Životního prostředí Rady MC, jmenuje s účinností od 01 '03.2021 do funkce člena
Komise Životního prostředí RMČ pana Bc. Tomáše Aberla a uk!ádá tajemníkovi úřadu sdělit
toto rozhodnutí dotčeným členům předmětné komise.
Hlasování _ 411l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací stavby ,'FTTH Brno-Švermova"
pro účely územního řizeni z0112021, zak' číslo 2019-04-002, zpracovanou společností lnfoTel'
spol. s.r'o., Novolíšeňská 2678118, 628 00 Brno, lČo 46981O71, pouze za splnění těchto
podmínek:
- obnovy všech dotčených travních ploch a obnovy obrusné vrstvy nebo zámkové dlaŽby

dotčených zpevněných ploch v jejich celých šířkách v případě porušení jejich povrchu,
- dodrŽení podmínek stanovených odborem technických sluŽeb ÚMČ Brno Bohunice,- a pouze za splnění závazku, kdy nově umístěná kabelová vedení budou stavebníkem

přeložena na jeho náklad, jestliže vlastník pozemku (statutární město Brno) bude
v těchto místech p!ánovat realizacijakéhokoliv zásahu do pozemku,

dále se vstupem na pozemky p. č. 2721,273216,2732t4,273213,2839, 2833, 2832,2828t2,
2827 , 2857 , 2949, 295212, 2950, 2953, 2951, 2954, 2955, 296711, 2963, 2964, 2g5gt1, 2965,
2862, 2866, 286811, 282512, 282511, 282912, 2931, 293012, 2919, 2920, 2913, 2915, 2767t1,
277911, 2783, 2784, 2785, 2791, 2797 , 279912, 2796, 2800t2, 2801 a 282511, Vše
v k. Ú. Bohunice, které jsou ve správě MČ Brno-Bohunice, bere na vědomí vstup na pozemky
p. č. 1 82011, 2780, 2802, 2804, 2812, 2815 a 3235, které jsou ve správě společnosti Brněnské
komunikace a.s., na pozemky p' č. 2464128 a 2464129, které jsou ve správě Dopravního
podniku města Brna a's. a na pozemky p. č' 272811,2788,2789, které jsou ve správě oSM
MMB, vše v k' ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemek p' č. 11g3l7 , který je ve vlastnictví
Dopravního podniku města Brna a' s. a na pozemky p' č. 2137t1,2137t3, 2137t4, 2137t5,
213716, které jsou ve vlastnictví ÚZSVM ČR, vše v k. Ú. Bohunice, projektovou dokumentaci
stavby ',Rekonstrukce konečných stanic DPMB_Brno-Ukrajinská" pro účely územního souhlasu
z-0912020, zpracovanou společností ZPl, spol. s r. o,, U Červeného mlýna 613t2,612 00 Brno,
lco 46963774, pro investora Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno,
lČo2550888'l, pouze.' za dodržení níže uvedených podmínek stánovených odborem
technických služeb ÚMČ srno Bohunice, a to:
1' Překop účelové komunikace Ukrajinská bude prováděn po polovinách se zachováním

průjezdu.
2. Před zahájením prací bude městská část Brno_Bohunice, jako vlastník a správce pozemků

(zeleně, účelových komunikací a chodníků), poŽadovat uzavření dohody o sloŽení kauce.
Po převzetí ploch veřejného prostranství zpět oTS v původním stavu bude kauce vrácena.



4

V případě neuvedení ploch do původního stavu budou práce nutné k odstraněni závad
uhrazeny ze sloŽené kauce.

3. Dotčené účelové komunikace ve správě městské části budou uvedeny do řádného stavu ve
stávající skladbě s obnovou povrchu dle poŽadavků oTS (při podélném uloŽenív celé šířce
komunikace, při příčném uloŽení v místě zásahu s přesahem 50 cm) na kaŽdou stranu a
budou předány oTS se čtyřletou záručnÍ lhůtou.

4, Výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace poŽadujeme
přovádět v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb pozemních komunikací a TP
146 ,,Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inŽenýrské sítě ve vozovkách
pozemních komunikací"'

5. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tloušt'ky max. 30 cm a budou průběŽně prováděny
zkoušky míry zhutnění. Veškerá technologie paŽení výkopu musí být před záhozem
z pozemku vyjmuta' Únosnost pláně bude v souladu s příslušnou normou'

6. Veškeré napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky musí být provedeno prořezáním
styčných spár a následným zalitím modifikovanou zálivkou.

7 ' Po ukončení stavebních prací musí být stavba (tzn. komunikační plocha v obvodu
staveniště upravená a obnovená dle podmínek správce komunikace) protokolárně předána
zpět do správy MČ Brno-Bohunice s poŽadovanými doklady a jinými doklady poŽadovanými
správcem komunikace z důvodu prověření kvality realizované stavby,

souhlasí se vstupem na pozemek p' č. 2132 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města
Brna, který je městské části Brno-Bohunice svěřen a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasís přihlášením pohledávky zavypravení pohřbu pana I
zemřelého dne 06.05.2019, v celkové výši 7.090 Kč do likvidace

předloženého
a vedoucímu

odboru sociálního zaslat okresnímu soudu v ostravě a pověřené notářce paní JUDr. Miluši
Rabasové, jako soudnímu komisaři.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

pozůstalosti, schvaluje přihlášku pohledávky do pozůstalostního řízení dle
návrhu, který je přílohóu č,' 23 zápisu, ukládá starostovi MČ přihlášku podepsat

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ: ..
Milan Hrdlička


