
Zápis
z 93. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 26.0í .2022

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 zápisu hlasování _ pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasovánĺ - 6101016.

!l. Schválení zápisu Rady Mč ze dne í2.01 .2022:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila zápis z 92. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
12.01.2022.
Hlasovánĺ _ 610ĺ016.

lIl. Projednávané body dne 26.0í.2022l

1) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomizprávu o posouzení a hodnocení nabídek, schvatuje
vyloučení Účastníka zadávacího řizeni pana Romana Mizeru, Tyršova 6950,798 27 Němčice
nad Hanou, lco 75729521, z další účasti v zadávacím řízení na akci ,,Kompletní oprava
elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, Brno-Bohunice", nabídku veřejné zakázky na akci
,,Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova'19, Brno-Bohunice" od společnosti
oSS Brno, s.r.o., Holandská 878ĺ2,639oo Brno, lCo 4690'ĺ850, s náklady bez DPH ve výši
6.972.638,25 Kč,, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky, kde vybraný účastnĺk je společnost oSS Brno, s.r.o., Holandská 87812,639 00 Brno,
lco 46901850, které je přílohou i,.2 zápisu, dále oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení pana Romana Mizeru, Tyršova 6950,798 27 Němčice nad Hanou, l}o75729521, které je
přílohou č. 3 zápisu a uk!ádá starostovi MČ oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Záména plynových kotlů v MŠ
Amerlingova v MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 4 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení: pan Joséf Juras, Mgr. Jan Liščinský, pan Mĺlan Hrdlička
a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, paní Katy Štěpánková, paní lng. Marie
Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 4 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Stavební úpravy třídnĺch
oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice - stavební a architektonické
řešení" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam
firem jsou přĺlohou č. 5 zápisu. Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení: pan Josef
Juras, Mgr. Jan Liščinský, pan Milan Hrdlička a náhradníky komise ve sloŽenĺ lng' Antonín
Crha, paní Katy Štěpánková, paní lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 5 zápisu je uloŽena
na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č. 08-004l22lMo na cást pozemku
u Les^irvy s uirrerr I
a uk!ádá starostovi MC pachtovní

ć,' 1oo4l2 o ěře 348 m2 v k. ú. Bohunice v lokalitě
která je přílohou č. 6 zápisu

smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen
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5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-007ĺ22ĺÍ\A0 o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-091/21lMo na pronájem öásti pozemku p.č. 1321ĺ9 v k. ú. Bohunice při ul. Pod Nemocnicí
s panem , která je přílohou ě,.7 zápisu,
záměr pronajmout část pozemku p.č. 132119 o výměře 15,8 m2 vk' Ú. Bohunice pod stavbou
hromadné garáže bez čp/če při ul. Pod Nemocnicí, kteý je přĺlohou č. 8 zápisu, uk!ádá
starostovi ľĺc dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr
zveřejnit.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program XlX. zasedání ZMC Brno-
Bohunice, které se bude konat dne23.2.2022:

organizační body:
a) Předání Pamětního listu Jednotce sboru dobrovolných hasičů Brno-Bohunice
b) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápĺsu
c) Schválení programu XlX. zased ání ZMC Brno_Bohunĺce

II. Body programu:
1) Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístěnĺ stavby

,,Habitas Bohunice"
2) Návrh výše finančních dotací poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce

2022 vybraným organizacím, návrh smluv o poskytnutí dotace zrozpočtu MČ Brno-
Bohunice č. o8-oo8, oo9, oío, 011 , O12 ao13t22ĺMČ,

3) Návrh rozpočtového opatřeni č,. 1tzMl
4) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11ĺ2017, o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek

5) Návrh na odepsání zmařených investičních akcí z účtu nedokončených investic do
nákladů

6) Stanovisko kpodání Žádosti o poskytnutí dotace zrozpoćtu JmK na akci ,,Věcné
prostředky pro JSDH Bohunice" v rámci dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jĺhomoravského kraje pro rok2022''

7) Vyhrazení si předběŽného souhlasu s podáváním Žádostí o finanční transfery na
investiční akce

8) Různé
Hlasování _7ĺ0ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice dopoľučuje Zastupĺtelstvu MČ schválit rozpočtové opatření č.1ĺzMC
v rozpočtu MC Brno-Bohunĺce pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 9
zápisu a uloŽit vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada Mt Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC stanovit pro rok 2022 niŽe uvedené
výjimky z doby nočního klĺdu na tjzemi MC Brno_Bohunice - pálení čarodějnĺc v Bohunicích
v noci z 30.04. _ 01 .05.2022 s vymezením doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod. pro území
městské části Brno-Bohunice, autokino a letní kino v Bohunicích v noci ze 19.05. _ 20.05.2022 a
ze 26.05' _ 27.05.2022, svymezením doby nočního klidu od 01:00 do 06:00hod. pro Území
městské části Brno-Bohunice, Pivní festival v Bohunicích v noci z11.06. 12.06'2022
s Vymezením doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod. pro tjzemí městské části Brno-
Bohunice, Loučení s prázdninami v Bohunicích v noci z 03.09. - 04.09.2022 svymezením doby
nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod. pro Území městské části Brno-Bohunice.
odůvodnění pro konání výše uvedených akcí uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky
o nočnĺ klidu je, Že se jedná o výjĺmečné a ojedinělé akce v MC Brno-Bohunice. Některé akce
jsou jiŽ po léta tradiční' Důvodem konání těchto akcíje nabídnout veřejnosti větší kulturní vyŽití.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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1 1) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu Mc schválit odepsání zmařených
investičních akcí ve výši 196.430 Kč z účtu nedokonöených investic do nákladů dle přiloŽeného
seznamu, kteÍlý je přílohou č. 10 zápisu.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MC Brno-Bohunice souhtasĺ se zastavením řizení a áním é hod
zůstavĺtele na

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Pavlu Bernardovi.
Hlasování - 7lol0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen

't3) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhtasí s úhradou nákladů na odstra
silničního vozidla vrámci blokového čištění dne 13.10.2021 na ul

nění, odstavení a vrácení
ici Ukrajinská, paní !

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit
toto stanovisko Žadateli.
Hlasování - 7loĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen

14) Rada MČ Brno-Bohunice schválila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání
Hlasování _7loĺ0l7' Návrh usnesení byl schválen.

15) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice schvaluje písemnou odpověd' Společenství vlastníků
Havelkova 684l2a na jejich Žádost o úpravu místní komunikace za účelem
bezproblémového příjezdu vozidel HZs k bytovým domům Havelkova 2 a 2a, dle
předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 1'ĺ zápisu.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC:
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MC
Milan Hrdlička


