
Zápis
z 87 . zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í 5.1 1.2021

Přĺtomni: 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.

Form a zá pi s u h lasová n í - pro/protil zdräel se/p řítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
ě. 1 zápisu
Hlasování _61010ĺ6.

II. Schválenĺ zápisu Rady Mč ze dne 03.í 1.2021:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 86. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
03.11 .2021.
Hlasování - 61010ĺ6

lll. Projednávané body dne í5.11.2021:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podm'ínky na akci ,,lnteriér kancelári ć.204,205,
232, 235 _ Rozšíření kancelářských prostor 2. NP Uřadu MC Brno-Bohunice" a seznam firem,
které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č' 2
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan Josef Juras,
místopředseda pan Milan Hrdlička, členové Mgr. Jan Liščĺnský a náhradníky komise ve sloŽení
lng' Antonín Crha, paní Katy Štěpánková a lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 2 zápisu je
uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluie zadávací podmínky na akci ,,Revitalizace střešního pláště
ZS Arménská 573121 v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MC jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan Josef Juras, místopředseda pan Milan Hrdlička,
členové Mgr. Jan Liščinský a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, panĺ Katy
Stěpánková a lng. Marie Zĺtterbartová, Ph.D. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování - 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. lV.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávánĺ a výběr dodavatelů veřejných zakázekfinancovaných Mc
Brno-Bohunice, a to z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných referencí přímo na
dodání techniky do videokonferenčních místností, kdy prioritou je kvalitní provedení zakázky,
nabídku uchazeče veřejné zakázky na dodánĺ a instalaci videokonferenčního systému a televize
do jednací místnosti a televize do kanceláře starosty od fĺrmy AUTocoNT a.s., Regionální
centrum JlH, Sochorova 23,616 00 Brno, se sídlem Hornopolnĺ 3322ĺ34, ostrava, Moravská
ostrava, lco: oągoa697 s cenou ve výši 21o.1oo Kč bez DPH, kupní smlouvu o dodání
a instalaci videokonferenčního systému a televize do jednací místnosti a televize do kanceláře
starosty č. 0p-104l21ĺMC s vybraným uchazečem, která je přílohou c. 4 zápisu a ukládá
starostovi MC kupní smlouvu podepsat.
H|asování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje následujĺcí pořadí uchazečů na akci ,,Úprava dětských hřĺšť
v zahradách mateřských Škol v MC Brno-Bohunĺce" takto:
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1) Mgr. lng. Lucie Radilová Dis., EliŠky Přemyslovny 50, 625 00 Brno
Celková cena bez DPH 576.000 Kč

2) lng. Zdenek Sendler, Wanklova 6, 602 00 Brno
Celková cena bez DPH 724'000 Kć,,

smlouvu č.08-106/21lTs o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti na akci
,,Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice" s paní
Mgr. lng. Lucií Radilovou Dis., Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno, náklady ve výši 576.000 Kč
bez DPH, která je přílohou č. 5 zápisu, poŽaduje od uchazeče prvního v pořadí doloŽit, před
podpisem smlouvy o dílo, svůj smluvní vztah s osobou, která je držitelem autorizace pro
osvědčení o autorizaci inŽenýrů a techniků činných ve výstavbě a úřední oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činností. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplní, bude
z výběrového řízení bez dalšího vyloučen. Prvním v pořadí se tak stane následujícĺ uchazeč
v pořadí, kteý podmínky výběrového ŕizeni splnil a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení
projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti podepsat po splněnístanovených podmínek.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním s 2371 zákona ć,. 89ĺ2012 sb.,
občanský zákoník v platném znění a $ 98 a násl. zákona ö,. 121ĺ2000 sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně někteých zákonů v platném znění,
licenční smlouvu č. 08-105ĺ21ĺMC (oSA č,.vP 2021_160271) oveřejném provozování
hudebních děl s ochra m svazem autorským pro k dílŮm hudebním z. s. Čs. Armád
786t20 160 56 Praha 6 63839997, zastoupeným

která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi
licenčnĺ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XVlll. zasedání ZMC Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 13.12.2021'.

oľganizační body:
a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XVlll. zasedáníZMČ Brno-Bohunice

ll. Body programu:
1) Stanovisko knávrhu Územního plánu města Brna ke 2.opakovanému veřejnému

projednání
Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. _ 11.2021

3 Návrh Plánu investičních akcí na rok 2022 a dalšĺ léta v MČ Brno-Bohunice
4
5

Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok2022
Návrh výše peněžitých darů členům výborů zl\AČ., komisí RMČ a zvláštních orgánů MC,

2

kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce v roce 2021
6) Různé

Hlasování - 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice dopoľučuje zastupitelstvu schválit Rozpočet MC Brno-Bohunice na
rok2022 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 7 zápisu, uloŽit zajištěnĺjeho plněnívšem
vedoucím pracovníkům Únĺc Brno-Bohunice a ukládá tajemníkovi Únĺc zveřejnĺt návrh
Rozpočtu MC Brno-Bohunĺce pro rok 2022zákonem stanoveným způsobem.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

8) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohĺásila paní Mgr. Lucĺe Stará a paní Mgr. Anna
Nádvorníková střet zĄmŮ v dané věcĺ.
Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje vyplacení mimořádných jednorázových odměn
pracovníkům úřadu za zajištěnĺ činnosti tajemníků výborů zÍ\AC, komisí RMČ a zvláštních
orgánů MČ v roce 2021 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu,
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doporučuje Zastupĺtelstvu MČ schválĺt, na základě ustanovení $ 84 odst. 2 pĺsm. v) zákona
č,. 128ĺ2oo0 sb., o obcích v platném znění, vyplacení jednorázových peněŽitých darů členům
výborů zMĆ, komisí RMČ a zvláštních orgánů Mc, kteří nejsou členy zastupitelstva, za práci
v těchto orgánech V roce 2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 9 zápisu a ukládá
tajemníkovi úřadu zajistit proplacení schválených odměn pracovníkům úřadu.
Hlasování _610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 14iRMc v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2Q21 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje súčinností od 01 .12.2021, vsouladu se zněním s 167
odst' 2 zákona č). 561t2oo4 sb., školský zákon v platném znění, za členy Šxolsté rady ZŠ Brno,
Arménská 21, příspěvkové organizace, lng. Petra Nádvorníka, paní Kateřinu Schielovou,
pana Pavla Trnku azačleny Štolsré rady ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 1o, příspěvkové organizace,
paní Petru Pejčochovou, paní Miroslavu Pospíšilovou a lng. Antonína Brzobohatého a ukládá
tajemníkovi Úřadu zaslat toto usnesení ředitelům obou ZS.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením ŕízení a mm é hodn
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
stanovisko notáři Mgr. Jiřímu Hronovi.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016' Návrh usnesení byl schválen

12) Různé Zrozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice schvaluje čestné prohĺášení mezi statutárním městem
Brnem - městskou částí Brno-Bohunice a společností FlRESTA Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., Ve věci dohody na obsazovánj parkovacích míst zřízených realizací
stavby ,,Polyfunkční objekt Bohunice" při ulicích Dlouhá - Jihlavská, které je přílohou
č,. 11 zápisu a ukládá starostovi MC čestné prohlášení podepsat.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonĺn Crha

místostarosta MC
Milan Hrdĺička


