
Zápis
ze 71. zasedání Radv Mc Brno-Bohunice konaného dne o5-05-202í

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

omluven: pan Hrdlička

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

Fo rma zá pisu h lasová n í - p ro/protilzdržel se/přítom no.

I. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 13) Stanovisko kurčení spádového obvodu mateřské školy pro adresní místo Bohunice
ev. č.613, Brno, ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3l2o17, kterou
se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění pozdějších předpisů. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016-

Rada MC Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu ze 71. zasedání
Rady MČ.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MG ze dne 21 .04.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis ze 70. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
21.04.2021.
Hlasování - 610ĺ0ĺ6.

!ll. Projednávané body dne 05.05.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Vnitřní vybavení pro
mateřskou školku na ul. Pod Nemocnicí 25 v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky. ZadávacÍ podmínky a seznam firem jsou přílohou i,.2 zápisu. Dále
Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve slożení pan Milan Hrdlička - předseda, pan lng. Jan
Novotný. Ph.D. - místopředseda, pan Mgr. Jan Liščinský - člen a náhradnĺky komise ve sloŽení
pan lng. Antonín Crha, paní Katy Štěpánrová a pan Josef Juras. Příloha ć. 2 zápisuje uloŽena
na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada Mc Brno-Bohunice schvalĄe zadávací podmínky na akci ,,opravy a rekonstrukce
kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - ll. etapa" a seznam firem,
které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 3
zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení pan Milan Hrdlička _ předseda,
pan lng. Jan Novotný. Ph.D. - místopředseda, pan Mgr. Jan Liščinský - člen a náhradníky
komise ve sloŽení pan lng. Antonín Crha, paní Katy Štěpánrová a pan Josef Juras. Příloha č. 3
zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování - 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku veřejné zakázky na akci ,,Zpřístupnění zastávky
MHD Stará nemocnice - vybudování chodníku v MC Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKO, s.r.o.,
Bohunická cesta 5o1i9, 664 48 Moravany, lco 25504011, s náklady ve výši 968.320,15 Kč bez
DPH, smlouvu o dĺlo č' 08-043ĺ21ĺT5 s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany, lco 2550401 1, která je přílohou ć. 4 zápisu a uktádá starostovi MC smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunĺce ruší usnesení k bodu č. 1 zápisu ze 70. zasedání Rady MČ konané
dne 2'ĺ .04.2021, schvaluje smlouvu ć,. 08-o44ĺ21lTS na akci ,,Provádění zimní a letní údżby
chodníků v MČ Brno-Bohunice" spanem Romanem Šustrem, Raisova 491ĺ11,634 00 Brno,
lco 40969371 a náklady ve výši 2.215'730,14 Kč, bez DPH za rok, která je přílohou č. 5 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu na provádění zimní a letní údźby chodníků podepsat po
uplynutí lhůty pro podání námitek.
Hlasování -6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje nájem ní smlouvu č,. o8-042ĺ21lMo na mku
pod stavbou řadové garáŽe bez č. p./č. o. při ul. NeuŽilova s paní
I, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ nájemnísmlouvu podepsat.
Hlasovánĺ - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 zákona ć.25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové organizaci ZŠ Brno,
Arménská 21, přijmout věcné dary - nábytkové vybavení ve výši 10.795 Kč do majetku
příspěvkové organizace a ukládá lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská 21'
Hlasování - 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice ponechává beze změny pro rok 2021 stanovené případy pro omezení
doby nočního klidu na území MC Brno-Bohunice uvedené v příloze č,. 6ĺ2021 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se měnĺ a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 1112017, o noöním klidu, ve zněni pozdějších vyhlášek a ukládá
vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto rozhodnutí na odbor vnitřních věcí MMB.
Hlasování - 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje slevu na nájemném za období 01.05.2021 aŽ 01.06.2021
nájemcům nebytových prostor v objektu Dlouhá 3, a to panu Davidu Bušovovi, lco 02352524,
Na Pískové cestě 47,625 00 Brno, z nájemní smlouvy ć.08-057l13ĺBo ze 17.06.2013 ve výši
16.962 Kč, odpovídající 20 % zcelkového nájemného ve výši 84.8'12 Kč, dále paní Janě
Zemanové, lco 60429160, Pavlovská 4, 623 00 Brno, z nájemní smlouvy č. 08-029i08/Bo
z29.02.2008 ve výši 9.357 Kč, odpovídající 20 o/o z celkového nájemného ve výši 46.786 Kč,
paní olze Plockové, lco 12144045, Dvorského 27t4, Štyřice, 639 00 Brno, z nájemnĺ smlouvy
č. 02ĺ98lBo z 16.12.1997 ve výši 4.533 Kč, odpovídající 20 o/o z celkového nájemného ve výši
22.663 Kč, společnosti VYTERM s.r.o., lco 25512129, Ukrajinská 543ĺ15, 625 00 Brno,
z nájemní smlouvy č' 08-055/16/Mo ve výši 5.723 Kč, odpovídající 20 % z celkového
nájemného ve výši 28.613 Kč a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly vypracovat
dodatky k výše uvedeným nájemním smlouvám.
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se stavbou dle projektové dokumentace akce ,,Rozšíření
parkovacího stání na ulici Švermova v MČ Brno-Bohunice" pro účely vydání společného
územního a stavebního řizení zo4l2021, zpracovanou společností zPl s.r.o., se sídlem
U Červeného mlýna 613t2, 612 oo Brno, lČo 46963774, pro investora stavby statutární město
Brno se sídlem Dominikánské nám. 1g6t1,602 oo Brno, zastoupeného MČ Brno-Bohunice, dále
se vstupem na pozemky V k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna p. ć,.277311,
p. č;.2773t4 a p. č. 2773, které jsou MČ svěřeny a p. ć.2772,jehoŽ správu vykonává MC, bere
na vědomí vstup na pozemek p. č 2804 v k. Ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna,
jehoŽ správu vykonává společnost Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787ĺ1a, 639 00
Brno, to vše za podmínek stanovených odborem technických sluŽeb ÚMČ Brno-Bohunice
a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje jednoho zĄemce, 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 odbornosti, kvality uchazeče a kĺadných referencí přímo na
provádění oprav sakrálních staveb, kdy prioritou projektu je včasné a kvalitní provedení díla,
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nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,oprava fasády kapličky v MČ Brno-Bohunice" od
firmy oSS Brno, s.r.o., Holandská 878ĺ2, 639 00 Brno, lCo 46901850, s cenou ve výši
386.895,43 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-o45l21lTS s vybraným uchazečem, která je
přílohou č. 7 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s úhradou nákladů na odstraněn
silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 12.04.2021 na ulici U

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l0ĺ116' Návrh usnesení byl schválen

í, odstavenĺ a vrácenĺ
krajinská panu !

odstranění, odstavení a vrácení
ulici Ukrajinská panu I

12) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů na
silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 12.04.2021 na

Brno a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5I0ĺ116. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozšíření spádového obvodu nĺŠ ponaora, Běloruská 4 tak,
aby tento spádový obvod obsahoval i objekt Bohunice ev. č. 613, nacházející se v zahrádkářské
kolonii U Leskavy a ukIádá vedoucĺmu Sociálnímu odboru zaslat toto stanovisko ředĺtelce MŠ
Pohádka a na odbor školství a mládeŽe MMB.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

člen Rady MC
Josef Juras


