
Zápis
ze 105. zasedání Radv Mě Brno_Bohunice konaného dne 08.06.2022

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

omluveni: Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch

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

Fo rm a zápisu h lasová n í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 13) Schválení nabídky uchazeče, výše nabídkové ceny anávrhu smlouvy o dílo č. 08-
056l22ĺrs na akci ,,Udżovací práce ve vstupních halách objektu MŠ Běloruská v MC Brno-
Bohunice". Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápĺsu.
Hlasování - 5l0l0ĺ5.

!I. Schvátení zápisu Rady Mč ze dne 25.05.2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 1O4. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
25.05.2022.
Hlasování _ 5l0l0l5.

IIl. Projednávané body dne 08.06.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvalĄe zadávací dokumentaci na akcĺ ,,Výměna gastro technologie
v Domě s pečovatelskou sluŽbou Arménská 4 v MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které
budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podm
Dále Rada MC jmenuje výběrovou komisi ve

ínky a seznam firem jsou
sloŽení Anton

přílohou č,. 2 zápisu
ín Brzobohatý, pa;

lng. Vlastimil Halfar, pan Mg r. Jan Lĺš paní Mgr. Petra KříŽová
a náhradníky komise ve sloŽenĺ pan pan lng. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička,
paní JUDr. Michaela Kučerová a paní lng. Jana Florianová. Příloha ć,.2zápisu je uloŽena na
odboru technických sluŽeb.
Hlasování _ 5lol0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovĺtele veřejné zakázky na akci ,,Revitalizace
zadních traktů na ulĺci Arménská v MČ Brno-Bohunice - l. etapa" od firmy ZEMAKO, s.r.o.,
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany lČo 25504011, náklady ve výši 3.583.641 ,73 Kć, bez
DPH, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky,
kde vybraný Účastník je firma ZEMAKO, s.r.o., Bohunĺcká cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lco 25504011, které je přílohou č. 3 zápisu, smlouvu o dílo ć. 08-052l22/TS s firmou ZEMAKO,
s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lco 25504011, která je přílohou č.4 zápisu
a uktádá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo podepsat aŽ
po schválení rozpočtového opatření.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 k pŕikazní smlouvě č. o8-o41/22ĺTS na
administraci veřejné zakázky na akci ,,Dodávka gastro vybavení do objektu DPS Arménská 4
v MČ Brno-Bohunice" s firmou WebSport & Consultĺng service s.r.o, Dr. Svěráka 13, 680 01
Boskovice, l}o 29277825, který je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi ľłC oodatek č. 1
k příkazní smlouvě č.08-041ĺ22lTS podepsat.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dĺlo č. o8-o2o/22ĺTs na akci
,,Kompletní oprava elektroinstalací vobjektu SVC Švermova 19, Brno-Bohunice" s firmou oSS
Brno, s.r.o., Holandská 878t2,639 oo Brno, lCo 4690'1850, který je přílohou c. 6 zápisu, a to na
změnu ceny díla a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 ke smlouvě o dĺlo č. o8-o2o/22tTs
podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.



-2-

5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku organizace LuŽánky - Středisko volného času
Brno, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 188o/5o,658 12 Brno, lco 00401803, na
pronájem nebytových prostor v části budovy č. p./č. or. 603/25 na pozemku p. č,. 2640ĺ1
v k. ú. Bohunice a pozemku p. č. 2639/1 v k. ú. Bohunice (objekt v Brně na ulici Pod Nemocnicí
25 - BoHUNKA) s výší nájemného 100.000 Kč ode dne uzavřenísmlouvy do 31 .12'2023 a dále
za 1 Kć,lm2lrok, nď1emní smlouvu č. 08-054l22ĺMo na pronájem nebytových prostor v objektu
Pod Nemocnicí 25 _ BOHUNKA s organizací LuŽánky - Středisko volného času Brno,
příspěvková organizace, se sídlem Lidická 188o/5o, 658 12 Brno, lČo 00401803, která je
přílohou č. 7 zápisu a uktádá starostovi MC nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor
v objektu Pod Nemocnicĺ 25 - BOHUNKA podepsat.
Hlasování _ 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC vzítna vědomí zprávu o hospodaření
MC Brno-Bohunice za období 01. - o5.2o22 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č' 8
zápisu.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC schválit rozpočtové opatření č).3ĺzMc
v rozpočtu MC Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteĺ1ý je přílohou č. 9
zápisu a uloŽit vedoucí odboru finaněnĺho jeho provedení.
Hlasování _ 5ĺoĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC nesouhlasit s předloŽenou Technickou
studií ,,Komunikace Červený kopec Vinohrady - Kamenice", poŽadovat umoŽnit průjezd po nové
komunikaci přes Červený kopec pouze pro MHD a lZS (zákaz průjezdu automobilové dopravy
lokalitou), a to tak, aby v přĺpadě změny organizace dopravy nebyla všechna osobní vozidla
nasměrována na ulici Kamenice, ale rovnoměrně rozdělena mezi ulice Kamenice a Vídeňská,
před realizací předmětné komunikace rozšířit a zkapacitnit komunikaci Kamenice v celé délce
na 4 pruhy, před realizací předmětné komunikace rozšířit a zkapacitnĺt komunikaci Jihlavská,
včetně vybudování nové křiŽovatky s ulicĺ Kamenĺce, směřovat automobilovou dopravu
z řešeného Území bývalého hliniště Kohnovy cihelny do ulice Vídeňská a uloŽit vedoucí
Stavebního odboru zaslat schválené stanovisko na odbor dopravy MMB.
Hlasování - 5loĺol5. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunĺce schvaluje rozpočtové opatření č. s/RMČ v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 7lol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby ,,Biopharma Hub Masarykovy univerzity" zpracované společností Pelčák a partner
architekti, s.r.o., Dominikánské nám. 656t2,602 00 Brno, lČo 28270355 v 12t2O21, ć. zakázky
181-21, pro stavebníka Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617ĺ9, 601 77 Brno,
lco 00216224, s návrhem kompletní rekonstrukce části účelové komunikace ul. Vinohrady (na
pozemku p. č. 132912 v k. ú. Bohunice) v souvislosti se stavbou ,,Biopharma Hub Masarykovy
univerzity, s jejím rozšířením ze 4,0 m na 6,0 m v délce 40 m, s připojením sjezdu ke garáŽím
a s přĺpojením dvou nových sjezdů pro zásobování vybudovaných jako chodnĺkové přejezdy,
s vybudováním chodníku, kteý bude lemovat účelovou komunikaci z levé strany, s uloŽením sítí
a přípojek do stávající účelové komunikace a nového chodníku (na pozemku p. č. 132912 _
přípojka jednotné kanalizace Ve Vozovce v délce 6,90 m, přeloŽka jednotné kanalizace ve
Vozovce vdélce 3,30 m, přípojka plynovodu Ve Vozovce vdélce 6,30 m a v chodníku 2,10 m,
rekonstrukce rozvodů Vo Ve Vozovce 11,70 m a vchodníku 73,40 m, překládky sítí
elektronických komunĺkací ve Vozovce v délce 4,60 m a v chodníku 77,40 m, na pozemku
p. č. 1329/5 - přípojka jednotné kanalizace Ve Vozovce vdélce 1,50 m, překládky sítí
elektronických komunikací ve Vozovce v délce 7,30 m a v chodníku 2,80 m, na pozemku
p. ć,.135712 - překládka sítí elektronických komunikací v chodníku 4,30 m, na pozemku
p. č. í363/í - překládky sítí elektronických komunĺkací v chodníku 22,00 m, v pozemku
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p. č. 1363/2 - překládka sítí elektronických komunikací vchodníku vdélce 10'60 m), včetně
závazku stavebníka, Že náklady účelně vynaloŽené na stavbu nebude plně ani z části
poŽadovat k úhradě statutárním městem Brnem, ato za následujících podmínek:

1' Na předmětné účelové komunikaci a nově vybudovaných chodnících nebude prováděna
letní ani zimní ljdrŽba komunikacĺ MC Brno-Bohunice. Účelová komunikace i chodnĺk budou
z obou stran osazeny znaěkou, Že se v zimním období neudźují.

2. Úozou sjezdu je povinen zajišťovat vlastník přĺpojené nemovitosti.
3. Stávající i nové kanalizační vpusti budou zaústěny do dešťové kanalizace Ve správě

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Úorzou a čištění stávajících a nových
kanalizačních vpustí umístěných na účelové komunikaci nebude zajišt'ovat MČ Brno-
Bohunice.

4. Vody odtékď1icí z nově vybudovaných chodníků budou odvedeny přes zatravněný pás do
vsaku.

5. Únosnost pláně nově zrekonstruované a rozšíření účelové komunikace bude navżena
a realĺzována s konstrukcí odpovídající zatíŽení pro pojezd nákladních vozidel, pro
plánovaný provoz a bude v souladu s příslušnou normou.

6. U předmětné účelové komunikace bude upozorněno, instalací příslušného dopravního
značení, na její sklon.

7. Napojení zrekonstruované a rozšířené části účelové komunikace na nezpevněnou
pokračující část účelové komunikace musí být navázáno tak, aby nedocházelo ke
znečišt'ovánĺ komunikace naplaveninami.

8. Při kolaudaci musí být smluvně vyřešeno převedení rozšířené části účelové komunikace na
pozemcích statutárního města Brna do majetku statutárnímu městu Brnu a do správy
městské částĺ.

9. Bude zajištěn vkĺad části rozšířené stávající účelové komunikace do katastru.
'ĺ0. Napojení účelové komunikace na místnĺ komunikaci Studentská bude protokoĺárně předáno

společnosti Brněnské komunikace.
't1. Nový sjezd ke garážím a dva nové sjezdy na Účelovou komunikaci pro zásobování budou

vybudovány za podmínky dodrŽení $ 1o zákona č,. 1311997 Sb., o pozemních komunĺkacích
a prováděcích právních předpisů. Budou odpovídat plynulosti a bezpečnosti provozu a tato
skutečnost bude doloŽena vyjádřením Policie Ceské republiky.

12. Nově vybudovaný chodník nebude bezbariérový. V místě většĺho sklonu nebo v místě
schodových stupňů bude osazen zábradlím. Chodník bude vybudován v souladu
s příslušnými normami csN.

13. Bude stanoveno ĺnstalované dopravníznačenívčetně vyjádření Polĺcie České republiky.
'ĺ4. Budou dodżeny Realizační podmínky viz příloha č.1 usnesení.
15. Bude předloŽen další stupeň projektové dokumentace k vyjádření,

bere na vědomí vstup na pozemek p č. 1329ĺ10 a na část pozemku p. č. 132912, oba
v k. Ú. Bohunice ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., souhlasí se vstupem na
pozemek p.ě. 1329ĺ16 a část pozemku p.č. 1329ĺ2, oba v k. ú. Bohunice ve správě MČ Brno-
Bohunice za podmínky obnovy dotčených travních ploch a dodżení podmínek stanovených
odborem technických sluŽeb Únĺc grno Bohunĺce v souvislosti se stavbou ',Biopharma Hub
Masarykovy univerzity" a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Kanceláři architekta města Brna, p. o. a Žadatelce paní lng. Bc. lloně Liškové.
Hlasovánĺ _ 5ĺoĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MC Brno-Bohunice nemá námitek k jednotlivým variantám rekonstrukce objektu garáŽĺ
GAVY stojící na pozemku p.č. 3130ĺ1 v k. ú Bohunice při ulici Vyhlídalova, kterou plánuje
provést vlastník objektu Stavební druŽstvo garáŽnikŮ GAVY, druŽstvo, se sídlem Spodní
675ĺ12, Bohunice, 625 00 Brno, lco 60719192, nesouhtasí s jakýmkoliv omezením počtu
veřejně přístupných parkovacích mĺst na střeše objektu garáżi GAVY stojícím na pozemku
p. č.3130/'l v k. ú Bohunice, uŽívaných na základé věcného břemene jako veřejné parkovĺště
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 4ĺol1ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s pořádáním basketbalového turnaje 3 x3 na umělém mini
fotbalovém hřišti v areálu TJ Tatran Bohunice, kteý se bude konat ve dnech 05.08.2022 aŽ
06.o8.2o22, a to včetně umístění potřebného zázemí za dohodnutou částku ve výši 3.000 Kč
a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto usnesení Žadateli.
Hlasování _ 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci ,,Udržovací
práce ve vstupních halách objektu ľĺŠ gěloruská v MC Brno-Bohunice" od firmy KoRoS, s.r.o.,
Stejskalova 984t37,615 00 Brno, lco26926954, náklady vevýši 394.000 Kč bez DPH,
smlouvu o dílo č' 08-056/22lT5 sfirmou KoRos, s.r.o., Stejskalova 984ĺ37,615 00 Brno,
lco 26926954, která je přílohou ć,. 11 zápisu a ukládá starostovi MČ podepsat smlouvu o dílo'
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

't4) Různé Z rozprauy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice schvaluje vypracování Žádosti o poskytnutí investičního
transferu z města Brna, odboru sportu, a to na akci ,,Úprava běŽeckého oválu
a jeho zastřešení v areálu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" a ukládá
starostovĺ MC Žádost podepsat a vedoucí Finančního odboru Žádost zaslat na
Odbor sportu MMB.
Hlasování _ 5loĺol5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


