
Zápis
z 84. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 20.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 MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Forma záp isu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod č. 13) Návrh na podání Žádosti o poskytnutĺ dotace z JMK na projektovou
dokumentaci na akci ',Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SVČ Švermova 19 v MČ
Brno-Bohunice". Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu'
Hlasování _7lol0l7.

ll. Schválení zápisů Rady MČ ze dne 06.í o.2o21 a 13.10.2021:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 82. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
06.10.2021 a zápis z 83. (mimořádného zasedání) Rady MČ, které se konalo dne
13.10.2021.
Hlasování _7ĺ0l0l7.

lll. Projednávané body dne 20.ĺ0.2021:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na zpracování projektové
dokumentace na akcĺ ,,Úprava dětských hřišť v zahradách MŠ v MČ Brno-Bohunice"
a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam
firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisĺ ve sloŽení
předseda pan Jaroslav Pospíšíl, místopředseda pan Josef Juras, členové Mgr. Jan
Lišcinský a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička, paní
Katy Stěpánková' Příloha č,' 2 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) 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 zakázek
financovaných MČ Brno-Bohunice, a to z důvodu odbornosti, kvality uchazeče
a kladných referencí přímo na provádění projektové a inŽenýrské činnosti, kdy prioritou
projektu je kvalitní provedenĺ, nabĺdku uchazeče veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,Úprava stávajícího dětského hřiště a sportoviště
vlokalitě Moldavská v MČ Brno-Bohunice" od fĺrmy DlMENSE V.o.s., Hrnčířská 15,
602 oo Brno, 1Čo 27753379 a cenou ve výši 293.ooo Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení
projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti č. 08-094/21lTs s vybraným uchazečem,
která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08-091/21ll\tlo na pronáiem
u| řou l\etrloctIlul s ĺJaÍleĺrl I
která je přĺlohou č' 4 zápisu a ukládá

části mku c. 132919 v k' ú. Bohunice n

starostovi nájemní smlouvu podepsat'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schváĺen
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4) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 08-100/13/Bo
na pronájem části pozemku p' c.2138/3 v k' ú. Bohunice při ul. Ukrajinská, uzavřenou

části pozemku p. č.2138/3 vk. ú. Bohunice jako příjezdovou komunikaci k řadové
garáŽi na pozemku p. č. 2490 v k. ú. Bohunice při ul. Ukrajinská, kteý je přílohou č. 5
zápisu, ukládá starostovi MČ schválený záměr podepsat a vedoucĺ odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu c. 08-093lz1tMo o ukončenĺ nájemní
smlouvy č. 08-026/16/Mo na pronájem
ul. Pod Nemocnicí, uzavřenou s panem

části ku č,. 132119 v k. ú. Bohunice při

, která je
přílohou č. 6 zápisu, schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. c. 132119
v k. ú' Bohunice pod stavbou hromadných garáŽí při ul. Pod Nemocnicí bez č.p./č'e,
kteý je přílohou č. 7 zápisu, ukládá starostovi nĺc donodu a záměr podepsat a vedoucí
odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č' o8-122to7It\AC
o provádění úklidových sluŽeb, kteý je přílohou č' 8 zápĺsu, a to na změnu ceny sluŽeb
a ukládá starostovi MC dodatek podepsat'
Hlasovánĺ _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu.c. 08-095t21tMC (číslo předávajícího 62-
2-780912021) o převodu vlastnictví k majetku-Ceské republiky s Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, lco 70884099, která je přílohou č' 9 zápisu,
ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat a lng' Florianové zaslat smlouvu na Hasičský
záchranný sbor J i homoravského kraje.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí, v souladu se zněnĺm s 3 odst. 2 vyhlášky
c' 1412005 sb', o předškolním vzdělávání, v účinném znění, přerušenĺ provozu
jednotlivých MŠ v MČ Brno-Bohunice v termínu od 23.12.2021 do 31 .12.2021, a to MŠ
Brno, Amerlingova 4, ĺt/Š Brno, Pohádka, Běloruská 4, MŠ Brno, Švermova 11, MŠ
Brno, Uzbecká 30 a MS Brno, Vedlejší 10 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko ředitelům jednotlivých MŠ.
Hlasování _ 7ĺ0l0l7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

e) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízeni a antm etku ne
hodn zůstavitele ana

a ukládá vedoucímu Sociálního
odboru sdělit toto stanovisko notářce JUDr. Kláře Hejtmánkové
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MC Brno-Bohunice schválila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí spronájmem pozemku p. c. 42815 vlastníkovi
přilehlého pozemku p. c. 49612, oba v k' ú. Bohunice při ulici NeuŽilova a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru
MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/RMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje
na akci ,,Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Střediska volného času Švermova 19
v MČ Brno_Bohunice" dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 11 zápisu, ukládá
starostovi lrĺc zaoost podepsat a vedoucí Finančního odboru zaslat na Kancelář
hejtmana Jihomoravského kraje.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ mĺstostarosta MČ
lng. Antonín Crha Milan Hrdlička


