
Z á p i s 
 

z 68. (mimořádného) zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 31.03.2021 
 
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 beze změn předložený program jednání, který je 
přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
II. Projednávané body dne 31.03.2021: 
 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci 
„Úprava vybraných dětských hřišť, lokalita Souhrady v MČ Brno-Bohunice“ od firmy 
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011, s náklady 
ve výši 4.386.425,89 Kč bez DPH, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je firma ZEMAKO, 
s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011, která je přílohou č. 2 
zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, 

schvaluje nabídku veřejné zakázky na akci „Rozšíření kancelářských prostor 2.NP 
ÚMČ Brno-Bohunice“ od společnosti QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno, 
IČO: 28265971, s náklady ve výši 7.266.535,00 Kč bez DPH, oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný 
účastník je firma QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno, IČO: 28265971, které 
je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

schvaluje nabídku veřejné zakázky na akci „Úprava školní kuchyně v objektu ZŠ 
Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“ od společnosti OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 
639 00 Brno, IČO 46901850, s náklady ve výši 13.353.695,71 Kč bez DPH, oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kde 
vybraný účastník je firma OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, 
IČO 46901850, které je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, s níže uvedenými termíny a místy zápisu do 
jednotlivých MŠ zřízených MČ Brno-Bohunice: 
 

výdej přihlášek ve dnech 01.04.2021 - 30.04.2021 takto: 
- MŠ Amerlingova 4 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 
- MŠ Uzbecká 30 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 
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- MŠ Švermova 11 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 
- MŠ Běloruská 4  po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 
- MŠ Vedlejší 10 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 

 

sběr přihlášek ve dnech 03.05.2021 a 04.05.2021 takto: 
- MŠ Amerlingova 4 od 08:00 hod. – 16:00 hod. dne 03.05.2021 

 od 08:00 hod. – 12:00 hod. dne 04.05.2021 
 

- MŠ Uzbecká 30 od 08:00 hod. – 16:00 hod. dne 03.05.2021 
 od 08:00 hod. – 12:00 hod. dne 04.05.2021 
 

- MŠ Švermova 11 od 10:00 hod. – 16:00 hod. dne 03.05.2021 
 od 08:00 hod. – 12:00 hod. dne 04.05.2021 
 

- MŠ Běloruská 4  od 08:00 hod. – 16:00 hod. dne 03.05.2021 
 od 08:00 hod. – 13:30 hod. dne 04.05.2021 
 

- MŠ Vedlejší 10 od 10:00 hod. – 16:30 hod. dne 03.05.2021 
 od 10:00 hod. – 16:30 hod. dne 04.05.2021 

 

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých 
MŠ a požádat o neprodlené zveřejnění informace ve svých MŠ. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 

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


