
Zápis
ze 103. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne íí.05'2022

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

omluven: MUDr. Pejčoch

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

Form a zá pisu h lasová n í _ pľo/protilzdrżel se/přítom no.

Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕad|la nový bod
č. 13) Návrh smlouvy ć.08-044ĺ22lBo (č. dodavatele 9552851273) osdruŽených sluŽbách
dodávky elektřiny ze sítě NN pro byt č. 26 v objektu DPS Arménská 4. Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 610ĺ016.

Il. Schválenĺ zápisů Rady Mč ze dne 27.04.2022 a 04.o5.2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis ze í0'ĺ. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
27 '04.2022 a zápis ze 1o2. (mimořádného) zasedání Rady MÖ, které se konalo dne
04.05.2022.
Hlasování_ 6/0/0/6.

Il!. Projednávané body dne í 1.05.2022:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zajištění
podlimitního výběrového řízení na akci ',Dodávka 

gastro vybavení do objektu DPS Arménská 4
vMC Brno-Bohunice" od firmy WebSport & Consulting service s.r.o, Dr. Svěráka 13, 680 01
Boskovice, llo 29277825, s náklady ve výši 35.000 Kč bez DPH, příkazní smlouvu č. 08-
041lz2lTs s firmou WebSport & Consulting service s. r. o, Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice,
llo 29277825, která je přílohou č,.2zápisu a ukládá starostovi MC přĺkazní smlouvu podepsat.
Hlasování - 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabĺdku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Úprava
veřejného prostranství na ulici Spodní v MC Brno_Bohunĺce - stavební objekt mlhoviště"
od firmy zEMAKo, s.r.o., Bohunická cesta 5o1/9, 664 48 Moravany lco 25504011, s náklady
ve výši 5'017.710,88 Kč bez DPH, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný účastník je firma ZEMAKo, s.r.o., Bohunická cesta
501/9, 664 48 Moravany, lČo25504011, které je přĺlohou č. 3 zápisu, smlouvu o dílo č. 08-
045ĺ22tTs s firmou zEMAKo, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany lco 255o4o11,
která je přílohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi MC podepsat oznámení o výběru nejvhodnějšĺ
nabídky a smlouvu o dílo.
HIasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice ruší své usnesení k bodu č. 2) zápisu z99. zasedání Rady MC
konané dne 13.04.2022, schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Výsadba
zeleně při ulici Čeňka RůŽičky v MC Brno-Bohunice" od fĺrmy KA|SLER s.r.o., Měřičkova 48,
621 00 Brno, lCo 25523406, náklady ve výši 164.230 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-
o43t22tTs s firmou KA|SLER s.r.o., Měřičkova 48,62100 Brno l}o 25523406, která je přílohou
č. 5 zápisu, se změnou doby realizace zakázky, tj. od 15'10.2022 - 30.11.2022 a ukládá
starostovi MC smlouvu o díĺo podepsat.
Hlasování - 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MĆ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru slouŽícího k podnikánĺ č. 08-
042ĺ22ĺMo na pronájem prodejního stánku na části pozemku p. ć. 2773 při ulici Švermova,
s panem Janem Polickým, se sídlem Navrátilova 3ooĺ4,616 oo Brno, lČo 01333402, která je
přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o nájmu prostoru k podnikání podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8_o4o/22tMo na pronájem části
pozemku p. č. 1321125 v k. ú. Bohunice o výměře 99,5 m2 na ul. Pod Nemocnicí, se společností
UPS Technĺk s.r.o., se sídlem Pod Nemocnicí 685/6,62500 Brno, lco05479151, která je
přílohou ć,.7 zápisu a uktádá starostovi MC nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu Městské části Brno-Bohunĺce schválit
Dodatek ć' 7 ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace
z31.05.2006 ve znění Dodatku ć,' 1 z28.02.2oo7, Dodatku č,.2 z27.02.2008, Dodatku č 3
z29.06'2009, Dodatku č. 4 z10.12.2oo9, Dodatku č.5 z24.06.2010 a Dodatku č.6
z05.03'2013, ktený je přílohou č.8 zápisu a Dodatek č.5 ke Zřizovací listině Základni školy a
mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizacez 31.05.2006 ve znění Dodatku č. 1
z10.12.2009, Dodatku č. 2 z27.06.2011, Dodatku č. 3 z27.06.2013 a Dodatku č. 4
z23.06.2021,který je přílohou č. 9 zápisu.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporuěuje Zastupitelstvu MC Brno-Bohunice schválit Dodatek č. 3
ke Zŕizovací listině Mateřské školy, Brno, Švermova 11, příspěvkové organizace z 31.05.2006,
veznění Dodatku č,. 1z10.12'2009 a Dodatku č,.2z10.06.2020, kteý je přílohou č.'ĺ0zápisu,
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvkové
organizace z31.05.2006, ve znění Dodatku č,. 1 z10.12.2009, Dodatku č,.2 z17.02.2010
a Dodatku č,. 3 z 10.06.2020, který je přílohou č. 11 zápisu, Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Mateřské školy, Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace z31.05.2006, ve znění Dodatku č. 1
z 10.12.2009' který je přílohou č,. 12 zápisu a Dodatek č.2 ke Zŕizovací listině Mateřské školy,
Brno, Amerlingova 4, příspěvkové organizace z 31.05.2006, Ve znění Dodatku č. 1
z 10.12.2oo9, který je přílohou č. 13 zápisu.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci stavby pro územní ŕízení
,,SEK Brno - Kamenice lnfonet" zpracovanou společností lnfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská
2678t18, 628 00 Brno, lco 46981071 v dubnu 2022, zakázkové ćíslo 2022-02-001, ke vstupu
na pozemky p. č. 1383l4o, p. č. 1383/82 a p. č. 1383/51, Vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve
správě společnosti Brněnské komunikace a's', v souvislosti s touto stavbou, a to za podmínky
provedení oprav dotčených ploch zeleně a chodníku v celé šířce, včetně splnění podmínek
stanovených v samostatném vyjádření odboru technických sluŽeb Únĺc Brno-Bohunice
a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s prodejem části pozemku p. č,. 70ĺ19 v k. ú Bohunice
o výměře 3 m', dle geometrického plánu ć,.2108-1912022 nově označena jako p. č,. 70126
vk. ú. Bohunice, společnosti ZMSM-STAVBY, s.r.o., Navrátilova 1421111, 110 00 Praha 1,

lČo 05036216 a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek kprojektové dokumentaci pro společné územní
a stavební řÍzení na akci ,,Campus Livĺng" zpracované společností Sollaron architects, s.r.o.,
bratŕí ŻurkŮ7o4t1b, Brno, lco 01807595, v říjnu 2021 pro investora společnost Campus Living
a.s', Dominikánské náměstí 656ĺ2, Brno, lČo 09736638, žádá zpracovatele projektové
dokumentace o navýšení kapacity parkovacích míst v dané lokalitě, bere na vědomĺ vstup na
pozemky p.ć,. 12601112a p.č 1247ĺ53, oba v k. ú. Bohunice, které jsou ve správě společnosti
Brněnské komunikace a.s.,
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souhlasí se Vstupem na pozemek p. č' 1260ĺ15 v k. ú. Bohunice za podmínky obnovy všech
dotčených travních ploch a dodrŽení podmínek stanovených odborem technických sluŽeb ÚMC
Brno Bohunice a uk!ádá vedoucí odboru a kontro sdělit toto stanovisko
Kanceláři architekta města Brna, p. o' aŽadatelce paní
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a nrm m etku
zůstavĺtele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Pavlu VáŽanovi.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen

'ĺ2) Rada MČ Brno_Bohunĺce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,. 14 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č,. 08-044t22tBo (ć,. dodavatele 9552851273) o
sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s., F'A.
Gerstnera 2151t6,370 01 České Budějovice, lČo 26078201, která je přílohou č. 15 zápisu a
ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice nesouhlasí s uveřejněním článku ,,Den otevřených dveří
do areálu bývalé Zahradnické školy" do informačního zpravodaje Naše Bohunice
podaného firmou Brodland s. r' o' a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


