
Z á p i s 
 

z 66. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 10.03.2021 
 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, 

pan Juras, Ing. Kamarád 
 
Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 24.02.2021: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 65. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
24.02.2021. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
III. Projednávané body dne 10.03.2021 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na akci „Nákup kancelářských a hygienických 

potřeb pro ÚMČ Brno-Bohunice v letech 2021-2023“ schválené Radou MČ dne 10.02.2021, a to 
z důvodu nepodání žádné nabídky, schvaluje nové zadávací podmínky pro uzavření rámcové 
dohody na akci „Nákup kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Brno-Bohunice v letech 
2021-2023“ a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky 
a seznam firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve složení 
předsedkyně - Mgr. et. Mgr. Lucie Stará, místopředseda – Mgr. Ivan Nezval, člen – Ing. Jan 
Novotný, Ph.D. a náhradníky komise ve složení Ing. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička a pan 
Josef Juras. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku veřejné zakázky na „Rozšíření kontejnerových 

stání na ulici Gruzínská v MČ Brno-Bohunice“ od firmy ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 
664 48 Moravany, IČO 25504011, s náklady ve výši 349.976,59 Kč bez DPH, smlouvu o dílo 
č. 08-022/21/TS s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, 
IČO 25504011, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s předloženou úpravou Statutu města Brna v části 

„Tvorba a ochrana životního prostředí“ článku 22 Působnost městských částí odst. 2 písm. a) 
a odst. 2 písm. g) a v části „Vnitřní věci“ článku 42 Působnost městských částí odst. 2 písm. r), 
požaduje po Zastupitelstvu města Brna svěřit výše uvedené články Statutu města Brna do 
působnosti města, souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která je přílohou 
č. 5 zápisu, kromě výše uvedeného a ukládá tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko na 
Organizační odbor MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 08-

025/21/MO na pronájem prodejního stánku na pozemku p. č. 2773 při ulici Švermova, se 
společností Syrer Morava Obchod, s.r.o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČO 08733082, 
jednající panem Peterem Freiwaldem, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ 
smlouvu o nájmu prostor podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc u nově uzavíraných 

nájemních smluv prvních nájemců na pronájem bytů zvláštního určení v domě Pod Nemocnicí 
25 a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly postupovat při uzavírání nových nájemních 
smluv v souladu s tímto usnesením. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zřízením služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Brna p. č. 2721, 2732/3, 2732/4, 2732/6, 2767/1, 2779/1, 2783, 2784, 2785, 
2971, 2796, 2797, 2799/2, 2800/2, 2801, 2813, 2815, 2819, 2820, 2825/1, 2825/2, 2827, 
2828/2, 2829/2, 2830/2, 2831, 2832, 2839, 2849, 2850, 2851, 2852/2, 2855, 2857, 2863, 2864, 
2865, 2866, 2867/1, 2868/1, u kterých MČ Brno-Bohunice vykonává správu a pozemkům 
p. č. 2833, 2859/1, 2862, které jsou MČ svěřeny, vše v k. ú. Bohunice, a které jsou dotčeny 
umístěním stavby optického vedení „FTTH Brno_Švermova“, pro investora stavby – společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, IČO 64949681 a ukládá 
vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů ve výši 1.500 Kč za odstranění, 

odstavení a vrácení silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 16.10.2020 na ulici 
Moldavská společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o., IČO 14866358, se sídlem 1. máje 
871/13, 460 07 Liberec a ukládá vedoucí Odboru technických služeb sdělit toto stanovisko 
žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění: 

Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení k bodu č. 12) programu z 64. zasedání 
Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 10.02.2021, nemá námitek ke směně 
pozemku p. č. 1187/4 o výměře 4.042 m2, který je ve vlastnictví statutárního města 
Brna za pozemky p. č. 1193/48, p. č. 1193/72, p. č. 1193/74, p. č. 1193/75, 
p. č. 1179/6, p. č. 1193/4 a p. č. 1182/2, o celkové výměře 4.190 m2 ve vlastnictví 
společnosti MPHC, z. s., se sídlem Náves 36, 664 08 Blažovice, IČO 266 04 795, 
vše v k. ú. Bohunice při ulici Lány a ukládá vedoucí Odboru majetkového 
a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli a Majetkovému odboru MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

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


