
Zápis
ze 75. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 30.06.2021

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

omluven: lng. Kamarád

Pejčoch,

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

Forma zápisu hlasování _ pro/protllzdržel se/přítomno'

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č' 1 zápisu'
Hlasování _ 6101016'

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 16.06.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 74. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 16.06.2021.
Hlasování _ 6101016.

IIl. Projednávané body dne 30.06.202,l:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o dílo č. o8-O6a21ns na opravy
vybraných účelových komunikací azpevněných ploch vMČ Brno-Bohunice, tj.' Pod
Nemocnicí 35 - oprava schodiště, pprava parkoviště na ulici UkrajÍnská, Úprau"
přístupu od zastávky MHD Hraníčky, Úprava dlaŽby pro pěší, Úprava zfevněné plochy
za bytovýmí domy na ulici Souhrady (přístupy k zadním vchodům), oprava příjezdu ke
garáŽím na ulici Dlouhá, Úprava chodníku Dlouhá, Úprava 

' 
příštupu 

'k 
žastávce

Vyhlídalova se společností ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 5o1/9, 66448 Moravany,
lČo25504011, která je přílohou č.2 zápisu a ukládá starostovi rrrrďsmiouuu o áiro
podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke kupní smlouvě č. o8-o55 t21tTs
na akci ,,Vnitřní vybavení pro mateřskou školku na ulÍci Pod Nemocnící 25 v MČ Brno-
Bohunice" od firmy lng. Pavel Sedláček, se sídlem Lány 612t25, Brno, PSČ 625 oo,
kteý je přílohou č. 3 zápisu, a to na doplnění specifikace kupní smlouvy a ukládá
starostovi MČ dooatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 08-ó55/21lTS podepsat'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. o8_o35 
'21nsna akci ,,Úprava vybraných dětskýóh hřišť, lokalita Souhrady v MČ Brno-gorrňcel' oo

firmy ZEMAKO, S'r.o., Bohunícká cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, kteý
je přílohou č. 4 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukládá staiostovi MČ oooatek č' i
ke smlouvě o dílo č. 08-035/21ns podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu a uk1ádá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 0i-064l21lMo o ukončení smlouvy
č. 3523 která je přílohou č. 6 zápisu, smlouvu č. 08-065/21lMo (č. dodavatele
201oo51965) o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou č'7
zápisu, obě se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a,
60'3 oo Brno-Pisárky, lČo 46347275 a ukládá starostovi MČ dohodu o ukončení
a smlouvu o dodávce podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout zastavěný pozemek
p.č'1321t142 pod stavbou garáŽe bez čp/čo za částku 70 Kčlm2lrok vk. ú. Bohunice
při ul. Pod Nemocnicí, na dobu neurčitou, ktený je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice neschvaluje záměr na pronájem části pozemku p' č,.21412
v k. ú. Bohunice o výměře 79 m2 při ul. Nové Nivky a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje stanovisko k Žádosti o ukončení Smlouvy o nájmu
pozemku č. o8-020t16/Mo ze dne 07 '06'2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 9 zápisu a ukládá starostovi MČ písemné stanovisko podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

e) 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
28'04.2021 na ulici Na Pískové cestě panr

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto
stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen

6)

7)

B)

'l0) Rada MČ Brno-Bohunice s
odstavení a vrácení silniční

ouhlasí s úhradou nákladů ve výši 1.500 Ki za odstraněnÍ,
ho vozidla v rámci blokového čištění dne 19'04'2021 na ulici

Gruzínská panu a ukládá
vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5l11016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit spředloŽeným
návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zakazuje
spalování vybraných druhů pevných paliv Ve stacionárních zdrojích na ÚzemÍ
statutárního města Brna, kteý je přílohou č. 10 zápisu.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Výměna
záÍivek ve třídách ZŠ Brno, Arménská 21", pověřuje ředitele příspěvkové organizace
ZŠ Brno, Arménská 21, zď1ištěním přípravy, organizaci, výběrem zhotovitele a realizací
(z vlastních prostředků) výše uvedené veřejné zakázky, v souladu se zněním zákona
č,. 134t2o16 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro zadávání
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice, schvaluje,
pro zakázku na výměnu zářivek ve čtyřech třídách, jednoho zájemce, v souladu
s ustanovením výjimky z ll' lV. odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr
dodavatelů veřej nýc h zakázekfi nancovaných M Č B rno-Boh u n ice,
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a to z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných osobních referencí přímo při
provádění výměny zářivek v minulých letech a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit
toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řizeni a áním n Á

hodn zůstavitele pana
zemřelého dne 20.10'2019 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit

toto stanovisko notářce Mgr. Liběně Pernicové.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

14) Různé - Starosta MČ informoval Radu MČ o připravovaném dopisu s nabídkou
pomoci starostům obcí poničených tornádem a o moŽnosti spolupodílet se na
přípravě tábora pro děti z postiŽených oblastí.

Zapsal: |ng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ:
Milan Hrdlička


