
ze 69. zasedání

Zápis
v Mč Brno_Bohunice konané dne 14.04.2021

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

omluven: MUDr. Pejčoch

Zasedání ve formě telekonference řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng' Antonín Crha'

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
Ě tsl Stanovisko kpodání Žádosti o poskytnutí dotace zrozpočtu Ministerstva vnitra oŘ Hzs
CR na ,,Pořízení cisternové automobilové stříkačky" v rámci dotačního programu ,'Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí". Schválený program jednání je
přílohou č' 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

lI. Schválení zápisů Rady Mč ze dne 24.03.2021 a31.03.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z 67. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
24.03.2021 a zápis z 68. (mimořádného zasedání) Rady MČ, které se konalo dne 31 .o3.2O21.
Hlasování - 6101016'

lll. Projednávané body dne 14.04.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje smlouvu o dílo č. o8-o34/21tTs na akci ,,Úprava školní
kuchyně v objektu ZŠ Arménská21 v MČ Brno-Bohunice" s firmou oSS Brno, s.i.o., Holandská
87812,639 00 Brno, lČo46901850, s náklady vevýši 13.353.695,71 Kč bez DPH, která je
přílohou č.2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po uplynutí 1Sdenní lhůiy
pro podání námitek. Příloha č,. 2 zápisuje uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje sm-louvu o dílo č. o8-o35/21lTS na akci ,,Úprava vybraných
dětských hřišt', lokalita Souhrady v MČ Brno-Bohunice" s firmou ZEMAKO, s.r'o., a'ohunióka
cesta 501/9 , 664 48 Moravany, lČo 2550401 1, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi
MČ Brno-Bohunice smlouvu o dílo podepsat' prirórrá č. 3 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
HlasovánÍ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. 08-036/21lT5 na akci ,,Rozšíření
kancelářských prostor 2. NP ÚtvtČ grno-Bohunice" od firmy QDS Group a.s., Kneslóva 7o)t1,
618 00 Brno, lČo: 28265971, s náklady ve výši 7.266.535,ob Kč bez DPH, která je přílohou č. 4
zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po uplynutí 1Sdenní lh'ůty pro podání
námitek. PřÍloha č. 4 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Nákup
kancelářských a hygienických potřeb pro MČ Brno-Bohunice v letech 2021-2023" od firmy
PAPERA s'r.o., Hálkova 2217113, 568 02 Svitavy, lČo zs'g+s653, s celkovou cenou ve výši
146.394,49 Kč bez DPH, rámcovou dohodu č' 08-037t21lVČ s firmou PAPERA s'r.o., Hálkova
2217l13, 568 02 Svitavy, lČo 25945653, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ
rámcovou dohodu podepsat'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. o8-o38/21lTS na údrŽbu zeleně V roce
2021 v rámci akce ,,Úprava veřejného prostoru zastávky MHD Běloruská v úďÉň;-Éor'unř""
od společnosti ZEMAKO s.r.o', Bohunická cesta g, 664 48 Moravany, lČo 2550401 1, s náklady
ve výši 126.322,19 Kč bez DPH, která je přílohou č. 6 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu
o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno-Bohunice požaduje po Zastupitelstvu města Brna doplnit odstavec 2 článku 6
o text ve znění - ohlašovací povinnost se netýká občanů, kteří v příslušném kalendářním roce
dovrší 70 a více let věku (automatické osvobození poplatníka staršího 70 let), souhlasí
s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, který je přílohou č. 7 zápisu, za předpokladu jeho
doplnění o výše uvedený text a ukIádá vedoucí odboru technických s]uŽeb zaslat tyto
připomínky odboru Životního prostředí Magistrátu města Brna.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice neschvaIuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Technická
a provozní správa polyfunkčního objektu budovy Pod Nemocnicí 25 na pozemku p. č' 264011
a-p' č. 263911 v k. ú. Bohunice" od firmy SERM s'r.o', Podsedky 21gt12, 625 00 Brno,
lČo 02374269, s náklady Ve výši 58o.9óo Kč bez DPH/rok a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly zajistit technickou a provozní správu polyfunkčního objektu budovy Pod
Nemocnicí25 pracovníky odboru majetkového a kontroly'
HlasovánÍ _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-028l21/Mo o u č. 16 zvláštního
určení, o velikosti 2+kk, s nájemkyní paní , smlouvu
č' 08-029121/Mo o n mu č. 11 zvláštního určení, o velikosti 1+kk, s nájemkyní panír

smlouvu č' 08-030/21lMo o ná u č' 10 zvláštního
určení, o velikosti 2+kk, s nájemkyní paní smlouvu
č. 08-031/21lVo o u č' 6 zvláštního určení, o velikosti 1+kk, snájemkyní paní

smlouvu č. 08-032121/Mo o mu č. 2 zvláštního
urcenr , o velikosti 2+kk, s nájemcil, smlouvu č' 08-033l21lMo o n mu
s nájemkyní paní
Nemocnicí 25, které jsou přílohami č' 8 až č,
o nájmu bytů podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

láštního určení, o velikosti 2+kk,
Brno, vše v bytovém domě Pod
a uktádá starostovi MČ smlouvy

č.1zv
13 zápisu

9) Rada MČ-Brno-Bohunice schvatuje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku luČ ote vyřazovacích protokólŮ č,: 1t2o21 až 29t2O21, któré jsou příloha mi č. 14 až č,' 42
zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistit provedení fyzické likvidace
v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka č,' 1t2O19 a vedoucí Fo zajistit odúčtování
z finanční evidence. Přílohy č. 14 aŽ č. 42 zápisu jsou uloŽeny na odboru majetkovém
a kontroly.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci ,,KŘP JmK - Realizace
úspor energie ubytovna ul' Jihlavská", zpracovanou společností LP Staving s.r.o', Větrov 160,
664 83 Domašov, tČo 29222745, pro stupeň DPS zO1t2O21, zakázt<ové-číslo osztzozo, pro
stavebníka Česj<á republika - Krajšké ředitetství policie Jihomoravského kraje, Kounicova'24,
611 32 Brno, lČo 75151499, souhlasí se vstupem na sousední pozemek p. č. 1275 _ zeleň
v k. Ú' Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, který je svěřen MČ 

'Brno-Bohunice, 
za

účelem provedení uvedených stavebních prací, a to pouze za splnění podmínky obnovy všech
dotčených travních ploch a dodrŽení podmínek stanovených odborem technickýcn stuzéo ÚvtČ
Brno Bohunice, nikoli však za účelem umístění stavebního materiálu a uk!ádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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1 1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s navrhovaným umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily
na pozemku p. č. 1321129 v k. ú. Bohunice, o výměře 25 m2, v zeleni mezi parkovacími místy
č.17 a č. 16, při ul. Pod Nemocnicí 603/25 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí stavbu dle projektové dokumentace ,,Brno-
Netroufalky, p. č. 1338, úprava sR422" pro účely vydání územního souhlasu, č. stavby
1030061745 z0312021, zpracovanou společností ADlTlS GROUP s.r.o., Rokytova 2667l20,615
00 Brno, lČo ost07132, pro investora stavby společnost EG.D, a's.' Lidická 1873t36,602 oo
Brno, lČo 28o854oo, souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1338/38 vk. ú. Bohunice ve
vlastnictví statutárního města Brna, upozorňuje, Že správu pozemku vykonává společnost
Brněnské komunikace, a's', Renneská třÍda 787l1a, 639 00, Brno a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování- 6/0i0l6. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s vyfrézováním tří větracích otvorů v nezbytně nutném
rozsahu do pláště prodejního stánku. při ulici Švermova společností Syrer Morava obchod,
s.r.o., Blatnická 4219t4,628 00 Brno, lČo 08733082, za podmínky, že úpráva prodejního stánku
bude provedena výhradně na vlastní náklady Žadatele a za předpokladu, Že při ukončení nájmu
bude prodejní stánek navrácen do původního stavu a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a m é hodn
zůstavitele oana
L zemře lého dne 02.08'2020 a uk!ádá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Viktoru Audymu.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MV GŘ HZs
Čn Úeetová investiční dotace pro JsoH obcí pro rok2022 na ,,PořízenÍ cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Brno-Bohunice" a podání Žádosti o dotaci v rámci programu individuální
dotace JMK 2022 na projekt ,,Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-
Bohunice" (v případě vyhlášení dotačního titulu prostřednictvím JMK), žádá Radu města Brna
o souhlas s podáním výše uvedených Žádostí o dotaci a ukládá starostovi lvtČ Žáoosti o dotaci
a všechny související dokumenty podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


