
Zápis
z 97. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne ĺ6.03.2022

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

Zasedáni řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdĺže| se/přĺtomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvál ila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
dílo č. 08-033ĺ22/MC o zprostředkování uměleckého
agenturou lng. Nikola Hofmanová, lĆo 87407426.

nový bod č. 1
výkonu pana

I Návrh sml o

Schválený program jednání je přílohou č' 'ĺ zápisu.
Hlasování _ 6101016.

tl. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 02.03.2o22:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 96. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
02.03.2022.
Hlasování _ 61010ĺ6.

lll. Projednávané body dne í6.03.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací dokumentaci na akci ,,Výměna výtahu
v objektu DPS Arménská 4 v MČ Brno-Bohunice", a seznam firem, které budou vyzvány
k podánĺ nabídky. Zadávací dokumentace a seznam firem jsou přílohou č. 2 zápisu.
Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení pan Josef Juras, pan Mgr. Jan
Liščinský, pan Milan Hrdlička a náhradníky komise ve sloŽení pan lng. Antonĺn Crha,
paní Mgr' Dana Fialová, Ph.D., paní lng' Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha c. 2 zápisu
je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
schvaluje nab-ídku veřejné zakázky na akci ,,Úprava vybraných dětských hřišť, lokalita
Uzbecká v MC Brno-Bohunice", od společnosti ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 501/9'
664 48 Moravany, lco 25504011, náklady ve výši 5.968.276,98 Kč bez DPH, dále
oznámenĺ o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky,
kde vybraný účastník je společnost ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany, lČo 25504011, které je přílohou č. 3 zápisu, smlouvu o-dílo č. 08-032/22ns
na akci ,,Uprava vybraných dětských hřišť, lokalita Uzbecká v MC Brno-Bohunice" se
společnostĺ ZEMAKo, S_r.o., Bohunická cesta 5o1/9, 664 48 Moravany, Ico 25504011,
s náklady ve výši 5.968.276,98 Kč bez DPH, která je přílohou č. 4 zápisu a ukIádá
starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Zajišťovánĺ sociálních pohřbů pro Mc Brno-Bohunice" od společnosti Pohřební
ahřbitovní sluŽby města Brna, a.s., Koliště 1909/7,602 00 Brno, lČo: oozĺ3330, lDS:
mnprwvz, cenu za ,,Sociální" pohřeb-kremace bez obřadu s jedním dnem uloŽení
lidských pozůstatků ve výši 8'645 Kc bez DPH, rámcovou dohodu c. o8-o3o t22ft\Ac
sfirmou Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a's., Koliště 1909/7,602 00 Brno,
lČo: oozĺ3330, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MC rámcovou dohodu
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek c. 1 ke smlouvě č. 08-105/1g/Ts o údrŽbě
veřejné zeleně vMČ Brno-Bohunice sfirmou Roman Šustr, se sídlem Raisova 491I11,
634 oo Brno, lco 40969371, kteý je přílohou č' 6 zápisu, a to na navýšení ceny díla
omíru inflace zarok2021 súčinností od 01 .o4.2o22 a ukládá starostovi MČ dodatek
c.1 podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č,.2 ke smlouvě o dílo c. 08-104/19/TS
o údrŽbě vybavenĺ sídliště v MČ Brno-Bohunice, kteý je přílohou ć,' 7 zápisu, a to na
navýšení ceny díla o míru inflace za rok 2021 a změnu v přílohách č. 1 a č,. 2a,
s účinností od 01 .o4.2022 a ukládá starostovi MČ dodatek c' 2 podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 'ĺ ke smlouvě c. o8-1 17l19lTs o sběru,
třídění a svozu komunálnĺho odpadu z odpadkových košů s firmou Roman Šustr, se
sídlem Raisova 491111,634 00 Brno, lČo 40969371, kteý je přílohou č. 8 zápisu, a to
na navýšení ceny díla o míru inflace za rok2021 a o navýšení počtu odpadkových košů,
s účinností od 01 '04'2022 a ukládá starostovi nĺČ oooatek č. 1 podepsat.
Hlasovánĺ _ 6|010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila členka Rady MČ paní Mgr. Lucie
Stará střet zájmů v dané věci.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout (propachtovat) nebytový prostor
(společenské centrum) v l NP objektu Bohunka, Pod Nemocnicí 603ĺ25, Brno, na
pozemku p. č.264011 azahradu na pozemku p. c.2639l1,oba v k' ú. Bohunice, kteý je
přílohou č,. 9 zápisu, jmenuje Komĺsi pro výběr uchazeče o pronájem nebytových
prostor ve sloŽení - předseda pan Srbecký, členové pan Juras, Mgr. Nezval, tajemník
komise Bc. Lĺškutinová a náhradníky komise ve sloŽenĺ - MUDr. Pejčoch, pan Hrdlĺčka,
!ng. Crha a Ing. Florianová, ukládá starostovi MČ záměr podepsat a vedoucí odboru
majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování - 6101117. Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu o centralizovaném zadáni veřejné zakázky
c. 08-o31l22ll{lc sestatutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1,

601 67 Brno, týkající se nákupu mobilnĺch hlasových a datových sluŽeb, která je
přílohou č. 1o zápĺsu a ukládá starostovi MČ donodu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. 3/RMc v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c' 11 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasovánĺ _ 7lol0l7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

10) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje, vsouladu Se zněním s 27 odst. 7 zákona
ć,.25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
příspěvkové organizacĺ ZŠ Brno, Arménská 21, pŕijmout věcný dar _ světelné trubice dle
přĺloŽeného seznamu v hodnotě 52'400 Kč, od společnosti ESYST, s'r.o., Vídeňská
1o11119, Brno, lco 28345215, do majetku přĺspěvkové organizace a uktádá
lng. Florianové sdělit toto usnesení řediteli ZŠ Arménská 21.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.



1't) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výměnu čtyř zárubní u dveřĺ do tříd
v pavilonu full!. v respiriu příspěvkové organizace ZS Brno, Arménská 21,
tČo 49466241 a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
řediteli Po.
Hlasování _7ĺ0l0I7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje vydání 4 ks povolení vjezdu na dobu platnosti
Rámcové dohody, tj. do roku 2024, firmě T.o'o' spol. s.r.o., Košinova 103b, 612 00
Brno, lco 46961526 a pověřuje vedoucí odboru technických sluŽeb vystavit
předmětné povolení na dobu platnosti Rámcové dohody.
Hlasování _ 611ĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnosti ýzické asistence při blokovém
čištěnĺ v MČ Brno-Bohunice Městské policii, revír Západ, a to Ve dnech dle
harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2022 v termínech 11.04. -
09.05.; 18.07. _22'07,05.08. - 12.08.;13'10., 17.10. - 31.10', vŽdy od 08:00 hod. do
17:00 hod. a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko
vedoucímu Městské policie, revír Západ.
Hlasování _7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s bezúplatným nabytím pozemku p. c. 592n
v k' ú' Bohunice při ulici Vohnoutova, a to z vlastnictví CR-ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko na Majetkový odbor MMB.
Hlasování _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši
605 Kč, vedené Mgr. Lucií Valentovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-
město, na základě Usnesení Městského soudu Brno, ć,' j.76 E 44312011-10 ze dne
25.03.2011, a to dle pŕikazu o uloŽení pokuty za spáchání přestupku
č. j. BBOHl05204l09/soc TR 151/09 ze dne 31.03.2010, vydaného Statutárním
městem Brno, Městskou částí Brno-Bohunice, kteý nabyl právní moci dne 24.04.2010
a je vykonatelný, ve věci uspokojení pohledávky oprávněného Statutárn

_?_

sti Brno-Bohunice se sídlem Dlouhá 3Městské čá
povinnému

Brno, 625 oo, lČo
, pro částku Ve

ĺho města Brna,
44992785, proti
výši 1.000 Kc

s příslušenstvĺm'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen

16) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazením zálohy na náklady exekuce ve výši
605 Kč, vedené Mgr' Lucií Valentovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-
město, na základě Usnesení Městského soudu Brno, č. j.76 E 43812011-10 ze dne
25.03.2011, a to dle přĺkazu o uloŽení pokuty zaspáchání přestupku č. j. BBOHI03171l
09/Soc TR 98/09 ze dne 28.01.2010, vydaného Statutárním městem Brnem, Městskou
částí Brno-Bohunice, kteý nabyl právní moci dne 26.02'2010 a je vykonatelný, ve věci
uspokojení pohledávky op rávněného Statutárního města Brna, Městské části Brno-
Bohunice se sídlem Dlouhá 3, Brno, 625 00, l3o 44992785, proti povinnému

pro částku ve výšĺ 1.000 Kč s přĺslušenstvím
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

I
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17) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s uhrazenĺm zálohy na náklady exekuce ve výši
605 Kč, vedené Mgr. Lucií Valentovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-
město, na základě Usnesení Městského soudu Brno, č. j. 76 E 44112011-10 ze dne
25.03.2011, a to dle příkazu o uloŽenĺ pokuty za spáchání přestupku
č. j. BBOHl05022l09/soc TR 144109 ze dne 31.03.2010, vydaného Statutárnĺm
městem Brno, Městskou částí Brno-Bohunice, kteý nabyl právní moci dne 28.04.2010
a je vykonatelný, ve věci uspokojení pohledávky oprávn ěného Statutárnĺho města Brna,
Městské části Brno-Bohuni se sídlem Dlouhá 3 Brno , 625 oo, lČo 44992785, proti

pro částku ve výši 1.000 Kč
s příslušenstvím.
Hlasování _7lo|0l7. Návrh usnesení byl schválen

18) Rada MČ Brno-Bohunice schva! e smlouvu o dílo c. 08-033ĺ22tMC o zprostředkování
agenturou !ng. Nikola Hofmanová seuměleckého výkonu umělce

sídlem Tř. Tomáše Bati 1276,760 01 Zlin,l 87407426, která je přĺlohou ć,. 12 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasovánĺ _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen

Zapsal: !ng. otakar Kamarád

povinnému

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


