
Zápis
z67. zasedání dv MG Brno_Bohunice konané dne 24.03.2021

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

Zasedáníve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonín Crha.

Forma zápisu h lasován í - pro/prot ilzdrŽel se/přítom n o.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, který je přílohou
č' 1 zápisu.
Hlasování _ 7l0l0l7 .

l!. SchvátenÍ zápisu Rady Mč ze dne í0.03.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 66' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
10.03.2021.
Hlasování _7l0lol7

lll. Projednávané body dne 24.03.202'|

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací.podmínky na akci ,,Zpřístupnění zastávky MHD
Stará nemocnice - vybudování chodníku v MČ Brno-Bohunice" 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 pan Josef Juras - předseda, pan Milah Hrdlička
- místopře-dseda, Mgr. Jan Liščinský - člen a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha,
paní Katy Štěpánková a lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. pÍitona č,.2zápisuje uložena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku d-odavatele veřejné zakázky na akci ,,opravy
účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice letech 2021-2023" od firmy
ZEMAKo, s'r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, se součtem
jednotkových cen ve výši 209'761 Kč bez DPH, rámcovou dohodu č. 08-026l21tTs s firmou
ZEMAKO, s.r.o', Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, která je přílohou č. 3
zápisu a ukládá starostovi MČ rámcovou dohodu podepsat.
Hlasování - 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Dodávka
a montáŽ kuchyňských linek v objektu Pod Nemocnicí 25 v MČ Brno-Bohunice" od firmy Antonín
Brtník, Sivice 501, 664 07 Pozořice, lČo:1o55ooo3, s náklady ve výši 205'285 Kč bez DPH,
kupní smlouvu..č' 08-027l21lTS na výše uvedenou akci sfirmou Antonín Brtník, Sivice 5o1, 664
07 Pozořice, lČo:1o55ooo3, která je přílohou č.4zápisu a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu
podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky ,,Údžba chodníků
v MČ Brno-Bohunice" dle předloŽeného návrhu, který je přílohou ó. s zápisu a ukládá starostovi
MČ rozhodnutí o námitkách podepsat'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesenÍ byl schválen.

5) Rada MČ Brn.o-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit rozpočtové opatření č,' 1tzWČ
v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návihu, který je přílohou č. 6
zápisu a uloŽit vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.
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6) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se směnou pozemků části pozemku p. č. 49211

v k. ú. Bohunice o výměře 32m2 za část pozemku p. č.49312 v k. ú. Bohunice o výměře 5 m2

a část ozemku p č' 246312 v k. ú. Bohunice o ěře 8 m2 mezi městem Brnem a panem
paní a paní nesouhlasí s prodejem

části pozemku p. č,' 49312 v k. ú. Bohunice o
a uktádá vedoucí odboru majetkového a kontroly
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

výměře. 542 formou nabídkového řízení
sdělit toto stanovisko žadateli

7)

8)

Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 08-155/09BQ na
pronájem pozemku p. č.432v k. ú. Bohunice při ul. NeuŽiÍova, uzavřenóu s panem I
I, rok úmrtí 2018, schvatuje záměr na pronájem zastavěného pozemku stavbou
aoové garáŽe p' é,. a32 v k. ú. Bohunice při ul. NeuŽilova, který je přílohou č. 7 zápisu a ukládá
starostovi MC záměr podepsat'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnosti fyzické asistence při blokovém čištění
v MČ Brno-Bohunice Městské policii, revir Západ, a to ve dnech dle harmonogramu blokového
čištění vMČ Brno-Bohunice Vroce 2021 v termínech 12'04' - 05'05.; 19.07' _23.07,02.08. -

09.08.; 13.1o.' 15.10. - 29'10., vŽdy od 08:00 hod' do 17:00 hod. a ukládá vedoucí odboru
technických sluŽeb zaslat toto stanovisko vedoucímu Městské policie, revír Západ.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

e) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízeni a nrm n hodn
zůstavitelky paní
zemřelé dne 24'1
Mgr. Pavlu Vrbovi

1.2020 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři

Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


