
Zápis
z92. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne í2.01 .2022

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

Zasedání ve formě telekonference řídil místostarosta MČ Brno-Bohunice pan Mĺlan Hrdlička.

Fo rma zá pisu h lasová n í - pro/protil zdržel se/přítom n o.

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 MG ze dne í5.í2.2o21:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 91. zasedání Rady MC, které se konalo dne
15.12.2021.
Hlasování _ 6101016.

IlI. Projednávané body dne í2.01.2o22:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zajištění
podlimitního výběrového řízení na stavební práce na akci ,,Úprava vybraných dětských hřišť,
lokalita Uzbecká v MC Brno-Bohunice" od firmy WebSport & Consulting service s.r.o,
Dr' Svěráka 13, 680 01 Boskovice, l}o 29277825, s náklady ve výši 35.000 Kč bez DPH,
příkazní smlouvu ć.08-001l22/TS s firmou WebSport & Consulting service s.r.o, Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, lco 29277825, která je přílohou č,.2zápisu a ukládá starostovi MC příkazní
smlouvu podepsat.
Hlasování - 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesenÍ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky
z čl. lV. odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadáváni a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných Mc Brno-Bohunĺce, a to z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných
referencí přímo na provádění projektové a inŽenýrské činnosti, kdy prioritou je kvalitní provedení
projektové dokumentace, nabídku uchazeče veřejné zakázky -na zpracování projektové
dokumentace na akci ,,Venkovní Žaluzie v učebnách objektu ZS Vedlejší 'ĺ0 v MC Brno-
Bohunice" od lng. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 0'ĺ Jičín' lco 66585708 a cenou ve výši
69.700 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o ĺnŽenýrské činnosti
č. o8-oo3/22lTS s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o dílo č. 08-002t22tTs na údrŽbu zeleně
(násJedná péče) V roce 2022 v rámci akce ,,Úprava veřejného prostoru zastávky MHD Běloruská
v MC Brno-Bohunice" od fĺrmy ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany,
lco255o401'ĺ, s náklady vevýši 126'322,19 Kč bez DPH, která je přílohou č. 4 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7ĺoloĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s udělením výjĺmky z ustanovení článku 3 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 15ĺ2007, o ochraně zeleně v městě Brně, spočívající ve
zmenšení plochy nejvýznamnější zeleně p.č. 1197ĺ82 v k. Ú. Bohunice, č. 166 Hájek, a to pro
potřeby vydání územního rozhodnutí ke stavbě ,,lllĺ152 70 Brno, ul. Dlouhá, most 15270-1 přes
tramvaj" pro investora stavby Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organĺzace a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli
společnosti Projekční kancelář PRlS spol. s r.o., zastupující investora stavby.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd'nájemní smlouvy č. 08-056/12lBo s panem
na pronájem částĺ pozemku p' ć,.2477ĺ1 v k. ú. Bohunice

při ulici Lány a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly postupovat v souladu s pravidly
na pronájem pozemků v MČ Brno-Bohunice.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s
v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly panu

ků č. 1528 a č. 1529, oba
a ukládá

vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7 ĺ010ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s prodejem ani pronájmem pozemku p. č. 138414 a částí
pozemků p. č. 1383/1, p. č. 1511ĺ2 a p. č. 1512ĺ1, Vše V k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly,
společnosti VAŠSTAV, s.r.o., lČo46964541, a to na základě předmětného určení ploch dle
Územního plánu města Brna a uk!ádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí stavbu ,,Studentské centrum UKB" z titulu vlastníka
sousedních pozemků p. č. 13311116, p.č. 13311126, p. č. 1331ĺ281, p. č. 1338137,
p.č. 1338/38, p. č. 1338ĺ41 - ostatní plocha ostatní komunikace' vše vk. ú. Bohunice,
zapsaných na LV 10001 pro statutární město Brno, souhlasí svydáním stavebnĺho povolení
pro výše uvedenou stavbu dle projektové dokumentace zak. č' 3368-20 DSP ze dne

za AiD team a.s.,
boru majetkového

22.1 1.2021, zpracovanou manaŽerem projektu
Netroufalky 797ĺ7, 625 00 Brno, lco04270 100 a ukládá vedoucí od
a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli.
Hlasování _ 7loĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen

9) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-005/22ĺMo o u č' 13 zvláštního
určení, o velikosti 2+kk, s nájemkyní paní v bytovém
domě Pod Nemocnicí 25, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi M
bytu podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

smlouvu o nájmu

10) Rada MČ Brno-Bohunice
a neupotřebitelného majetku M

jmenuje ke stanovení způsobu likvidace přebytečného
C za rok 2021 Škodní a likvidační komisi ve sloŽení - předseda

Mgr. Zuzana Běhalová, členové Mgr. lvan Nezval, Josef Juras, Kateřina Fialová a lng. lva
Krpcová'
Hlasování - 7ĺ0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

Zapsa| lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


