
Zápis
ze 10í. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 27.04.2022

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlĺčka, Mgr' Stará, Mgr. Nádvornĺková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra,
pan Juras, lng. Kamarád

Zasedání řĺdĺl starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Forma zápisu h lasová n í - pro/protilzdĺŽel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schvátila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila nový bod
č}.12) Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci ZŠ Brno, Arménská 21, kpodání Žádosti
o poskytnutí dotace na podporu volnoěasových adaptačních skupin pro děti cizĺnců. Schválený
program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7l0lol7.

ll. Schválení zápisů Rady Mč ze dne í3.04.2o22 a20.04.2022:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schvátila zápis z 99. zasedání Rady MC, které se konalo dne
13.04'2022 a zápis ze 100. (mimořádného) zasedání Rady Mc, které se konalo dne
20.04.2022.
Hlasovánĺ _7l0l0ĺ7 

'

IIl. Proiednávané body dne 27.04.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Stavební
úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice - interiérové
řešení" od firmy Antonín Brtník, Truhlářství, Sivice 5o1, 664 07 Sivice, lČo 1o55ooo3, s náklady
ve výši 154.430 Kč bez DPH, kupní smlouvu č. 08-039/22lTS s firmou Antonín Brtnĺk,
Truhlářství, Sivice 5o1,664 07 Sivice, lco 1o55ooo3, která je přílohou č,.2zápisu a ukládá
starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Výměna
výtahu v objektu DPS Arménská 4 v MČ Brno-Bohunice" od firmy KONEKTA výtahy, a.s.,
Ce1l825t2o,602 oo Brno, tČo 25347195, s náklady vevýši 984.117 Kć, bez DPH, oznámenĺ
o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější-nabídky, kde vybraný
účastník je firma KoNEKTA výtahy, a.s., Cejl 825120,602 00 Brno, lCo 25347195, které je
přílohou č. 3 zápisu, smlouvu o dílo č. 08-037/22ns s firmou KONEKTA výtahy, a.s., Cejl
825t2o,602 oo Brno, lCo 25347195, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovĺ MČ
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesenĺ byl schválen'

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,,Revitalizace zadních traktů na
ulici Arménská v MČ Brno-Bohunice - l. etapa" a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 5 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komĺsi ve sloŽenĺ - předseda pan Josef Juras, místopředseda pan Milan Hrdlička,
člen pan Mgr. Jan Liščinský a náhradníky komise ve sloŽení pan lng. Antonín Crha, paní
Mgr. Dana Fialová, Ph.D., paní lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 5 zápisu je ulożena na
odboru technických sluŽeb.
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku společnostĺ Jan Polický, Navrátilova 4, 616 00
Brno - Zabovřesky, lCo 01333402, na pronájem prodejního stánku na pozemku p' č,. 2773
v k. ú. Bohunice při ulici Švermova, s cenou ve výši 5.000 Kčĺm2ĺrok a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly připravit 1ájemní smlouvu na pronájem prodejního stánku na pozemku
p. č,.2773 v k. ú. Bohunice při ul. Svermova s vybraným nájemcem.
Hlasování - 5lol2ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dohodu č. O8-038t22tMo o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-060/21lMo na pronájem
Arménská 56814, Brno, s paní
zápisu a ukládá starostovi MČ

zvláštního určení č' v Domě s skou sluŽbou,
která je přílohou č. 6

dohodu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 1275
vk. ú. Bohunice při ul. Jihlavská o výměře 100m2, kteý je přílohou č. 7 zápisu, ukládá
starostovi MC záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7lol0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunice jmenuje Komisi pro výběr uchazeče o pronájem nebytových prostor
v objektu Dlouhá 57713 ve sloŽení - předseda pan Srbecký, členové pan Juras, Mgr. Nezval,
tajemník komise lng. Florianová a náhradnĺky komise ve sloŽení - Mgr. et. Mgr. Stará,
pan Hrdlička, lng. Crha a Mgr. KříŽová.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí se vstupem na pozemky p.č. 1525t2, p. ć,' 1531,
p' č. 1529, vše v k. ú Bohunice v lo
p. č. 152713 ve spoluvlastnictví Žadatele

kalitě ba z důvodu o pozemku
a ukládá

vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí snabytím pozemků p. č. 1193/3 o výměře 3598 m2
a p.č. 1193/30 o výměře 372 m2, oba v k. ú. Bohunice, do vlastnictví statutárního města Brna,
a to pouze z rozpočtu statutárního města Brna a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7loloĺ7' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se směnou pozemků p. ć,.1260t104, p' č. 12601105,
p.č;.12601106, p. ě. 1260112, vše vk. ú Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, za
pozemky p. č;.96712, p. č. 96715,jehoŽ součástíje stavba č,. p. 447 a pozemku p. č. 967/15, vše
v k. ú. Trnitá ve vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a.s., nesouhlasí se směnou
pozemku p. č. 1260115 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárnĺho města Brna, z důvodu dotčení
pozemku přestavbou křiŽovatky v rámci stavby rozšíření komunikace Jihlavská a uzavřené
nájemní smlouvy a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko na
Majetkový odbor MMB.
Hlasování _ 7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí, v souladu s ustanovením $ 34 odst. 2 zákona ć,. 561t2oo4
Sb., školský zákon a s 2 odst. 5 zákona ć.67ĺ2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství,
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Územi Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsĘ Ruské
federace, s následujícími termíny a místy zápisu do jednotlivých MS zŕízených MC Brno-
Bohunice:

Výdej přihlášek ve dnech 01.04.2022 - 30'o4.2o22 takto:
- MŠ Amerlingova 4 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ
- MŠ Uzbecká 30 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ
- MŠ Švermova 11 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ
- MŠ Běloruská 4 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ
- MŠ Vedlejší 10 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ

Sběr přihlášek ve dnech o2.o5.2o22a 03.05.2022takto.
- MS Amerlingova 4 od 08:00 hod. -'ĺ6:00 hod. dne 02.05.2022

od 08:00 hod. - 12.00 hod. dne 03.05.2022
- MŠ t]ztrecká 30 ocJ 08:00 hocl - 16:00 hod. dne o2.o5.2o22

od 08:00 hod. - 12'.00 hod. dne 03.05.2022



MŠ Švermova 11

MŠ Běloruská 4

ľrĺŠ veole;sĺ ĺo
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od 08:00 hod. - 16:00 hod. dne 02.05.2022
od 08:00 hod. - 12:00 hod. dne 03.05.2022

od 08:00 hod. - 16:00 hod. dne 02.05.2022
od 08:00 hod. - 13:30 hod. dne 03.05.2022
od 08:00 hod. - 16:00 hod. dne 02.05.2022
od 08:00 hod. - 12.00 hod. dne 03.05.2022

Výlej přihlášek pro děti uprchlíků z UkĘiny takto:
- MS Amerlingova 4 od '10:00 hod. - 12:OO hod. dne 06.06.2022
- Ms Uzbecká 30 od 10:00 hod. - 12:00 hod. dne 06.06.2022
- MŠ Švermova 11 od 10:00 hod' - 12:Oo hod. dne 06.06.2022
- MŠ Běloruská 4 od 10:00 hod. - 12.oo hod. dne 06.06.2022
- MŠ Vedlejší 10 od 10:00 hod. - 12:Oo hod. dne 06.06.2022

Sběr přihlášek dětí uprchlíků z Ukrajiny takto:
- MS Amerlingova 4 od 10:00 hod. - 12:00 hod. dne 13.06.2022
- MS Uzbecká 30 od 10:00 hod. - 12:00 hod. dne 13.06'2022
- MŠ Švermova 11 od 10:00 hod. _ 12oO hod. dne 13.06.2022
- MŠ Běloruská 4 od 'ĺ0:00 hod. - 12''oo hod. dne 13'06.2022
- MŠ Vedlejšĺ 'ĺ0 od 10:00 hod. - 12's0 hod. dne 13.06.2022,

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace ve svých MŠ.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí za zřizovatele příspěvkové organizace zŠ Brno,
Arménská21, s podáním Žádosti školy oposkytnutí dotace na podporu volnočasových
adaptačních skupin pro děti cizĺnců od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývajĺ v CR,
v rámci výzvy ,,Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" (č.j' MSMT-
710512022-2) a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelĺ příspěvkové
organizace ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC:
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


