
Zápis
z82. zasedání Radv Mc Brno_Bo unice konaného dne 06.í0.2021

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

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

Form a zá pisu h lasová n í - pro/protilzdržel se/přítom no

Progľam jednání:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila beze změn předloŽený program jednánĺ, který je přílohou
č. 't zápĺsu.
Hlasování - 6ĺ0ĺ016-

lt. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 22.09.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 81. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
22.09.2021.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016'

lIl. Projednávané body dne 06.í0.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zajištění
podlimitního výběrového řízení na stavební práce na akci ,,Stavební úpravy, kompletní oprava
elektroinstalacĺ v objektu SVČ Švermova 19 v Mc Brno-Bohunice" od firmy WebSport
& Consulting service s.r.o, Dr' Svěráka 'ĺ3, 680 01 Boskovice, lČo 29277825, s náklady ve výši
35.000 Kč bez DPH, přĺkazní smlouvu č. 08-087l21lTs s firmou WebSpoń & Consulting service
s.r.o, Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, lČo 29277825, která je přílohou č,.2 zápisu a ukládá
starostovi MČ příkazní smlouvu podepsat'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. lV.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadáiání a výběr dodavatelů veřejných zakázekfinancovaných Mc
Brno_Bohunice, a to z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných referencí přímo na
provádění projektové a inŽenýrské činnosti, kdy prioritou projektu je kvalitní provedení projektu,
nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci ,,Uprava
veřejného prostranství na ulici Spodní v MC Brno-Bohunice" od firmy Mgr. lng. Lucie Radilová
Dis., Elišky Přemyslovny 50, 625 oo Brno, lČo 75518872, s cenou ve výši 325.000 Kč bez
DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti č. 08-088/21lTS
s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
o zhotovení PD a inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasovánĺ _ 610ĺ016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

3) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje nabídku na veřejnou zakázku na akci ,,Rozšíření
parkovacího stání na ulici Švermova v MČ Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKO, s.r.o., Bohunická
cesta 501/9, 664 48 Moravany, lco zssołO11, snáklady ve výši 1.727.734,38 Kč bez DPH,
smlouvu o dílo č. 08-089/21lTs s firmou ZEMAKO, s'r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany, lČo 25504011, která je přílohou č. 4 zápisu a uktádá starostovi MC smlouvu o dílo
podepsat po provedení rozpočtového opatření.
Hlasování _6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č' 08-090/21lMo na odečítání hodnot
ĺndikátorů a vodoměrů a rozdělení (rozúčtovánĺ) nákladů na dodávku tepelné energie
v polyfunkčním domě na ulici Pod Nemocnicí 25, se společností Teplárny Brno a.s', okruŽní
828ĺ25,638 oo Brno, lČo 46347534, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu o dílo podepsat.
Hĺasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.



- z-

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC vzít na vědomí zprávu o hospodaření
MČ Brno-Bohunice za období 01. - o9.2o21 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 6
zápisu.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaIuje rozpočtové opatření č. 12lRMc v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu, kteąý je přĺlohou č. 7 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasovánĺ _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby ,,Novostavba RD
vBohunicích" V k. Ú. Bohunice pro společné povolení, č. zakázky 121027 z08ĺ2021,
zpracovanou společností KYZL|NK s.r.o., Jana Babáka 2733111,
llo 25341871, stupeň dokumentace DUR, DSP pro stavebníka

Královo Pole 612 00 Brno,
tľvá na

svém usnesení ze70. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 31.06.2017 kbodu
č. 1 1) programu s tím, Že umístěnĺ náhradnĺ výsadby určí odbor technických služeb ÚuČ grno-
Bohunice před jejich vysazením, souhlasí se zřízením sluŽebnosti k zatravněné části pozemku
p. č;' 592ĺ1 v k. ú. Bohunice, kterou má dle pasportu zeleně ve správě MČ Brno-Bohunice,
správcem pozemku p. č;. 59211 - ostatní plocha ostatní komunikace, je společnost Brněnské
komunikace a.s. a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování _61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a áním m hodn
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři Mgr. Pavlu
Vrbovi.
Hlasování -6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen

e) Rada MC Brno-Bohunĺce souhlasí se zastavenĺm řízení a rmm etku n hod
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Pavlu Vavříčkovi.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen

'ĺ0) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení a vrácení
silničnĺho vozidla v rámci blokového čištění dne 03.08.2021 na ulici Švermova

a ukládá odboru technických sluŽeb sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6ĺ01117. Návrh usnesení byl schválen

11) Rada MČ Brno-Bo
v Hradci Králové sp

hunice neschvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu
' zn. 27 Co 133ĺ2021-235 ve věci Žalobce statutárního města Brna, MC

oKč
advokátovi

Brno-Bohunice proti
83.592,00 s příslušenstvĺm a ukládá právničce úřadu sdělit stanovisko Rady
JUDr. et Mgr. Lubomírovi Procházkovi.
Hlasování -7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsa| ĺng. otakar Kamarád

starosta MC:
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


