
Zápis
ze76. zasedání Radv Mč grn unice konaného dne 14.07.2021

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 schválila předloŽený program jednání, do kteréh o zaťadila
nový bod č. 8) Návrh rozpočtového opatření č. 8/RMČ. Schválený program jednání je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5l0l0l5.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 30.06.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 75. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 30.06.2021.
Hlasování _ 5lol0l5

llI. Projednávané body dne 14.07.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku veřejné zakázky na akci ,,oprava kuchyněk
v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice" od firmy koRos, s.i.o., Stejskálova
984t37,615 oo Brno, tČo 26926954 a náklady vevýši 890'787 Kč bez DPH, šmlouvu
odílo č. 08-069/21lT5 sfirmou KoRos, s.r.o., Stejskalova 984137,615 00 Brno,
lČo26926954, s náklady ve výši 890.787 Kč bez DPH, která je přílohou č,' 2 zápisu
a ukládá starostovi MC smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5lol0l5' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávacÍ podmínky na akci ,,oprava terasy v areálu
ZŠ Arménská 21v MČ Brno-Bohunice'' a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. ZadávacÍ podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MČ
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení pan Josef Juras, pan Milan Hrdlička, Mgr. Jan
Liščinský a náhradníky komise Ve sloŽení lng. Antonín Crha, Katy Štěpánková,
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru technických
sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-066/21lMo o ukončení nájemní
smlouvy č. 087l92lBo, ve znění dodatku č. 1 č' 82912

která jev k. ú. Bohunice při ul. Lány s panem
přílohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi M dohodu podepsat
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p' č. 1275
o výměře 206 m2 v k. ú. Bohunice při ulici Jihlavská, kteý je přílohou č. 5 zápisu,
ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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7)

8)

5) Rada MČ Brno-Bohunice souhIasí se záměrem odstranit příčku v pavilonu F mezi
dvěma kabinety č' 93 a č. 94 a příčku nepouŽívané šatny u dílen v objektu ZS Brno,
Arménská 21, příspěvková organizace, se sídlem Arménská 573121, Brno, zastoupená
ředitelem Mgr. Petrem Holánkem, lČo 49466241 a ukIádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování_ 6/0/0/6' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek ke stavbě dle situačního výkresu akce ,,Brno,
NeuŽilova, p. č. 428117, sS300" z612021, č. stavby 1030064772, zpracovaného
společností SEKV, spol. s r.o., Hády 994l2b,614 00 Brno, lco 44963858, pro investora
stavby EG.D, a.s., Lidická 1873136, 656 54 Brno, lČo 280085400, dále se vstupem na
pozemek p' č'. 292511 v k' ú. Bohunice Ve vlastnictví statutárního města Brna, jehoŽ
správu vykonává MČ Brno-Bohunice, požaduje veškeré plochy, dotčené výše
uvedenou stavbou uvést do původního stavu, včetně zatravnění, důsledně respektovat
ochranná pásma vzrostlých dřevin a pročistit odtokový kanálek přilehlý u stěny stavby
garáŽe tak, aby plánovanou stavbou nebyla porušena jeho funkčnost a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití části rezervního fondu příspěvkové
organizace ZŠ Brno, Arménská 21, pro rozvoj její hlavní činnosti, a to na nákup
vybavení školní druŽiny a nákup 2 ks sporáků do školní kuchyňky ve výši 57.000 Kč
a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli Zs Brno,
Arménská 21.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen'

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č' 8/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal'' lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


