
Zápis
ze 106. zasedání Radv MČ Brno-Bohunice konaného dne 22.06.2022

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

omluven: lng. Kamarád

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

Forma zápisu h lasován í - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č' 1ul Návrh na pověření ředitele ZŠ Brno, Arménská 21, vyhlásit výběrové řízeni a souhlas
spřevodem zrezewního do investičního fondu školy' Schválený program jednání je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 7l0l0l7 '

ll. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 08.06.2022:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 1O5. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
08.06.2022.
Hlasování _ 6101117 '

ll!. Projednávané body dne 22.06.2022:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací dokumentaci včetně příloh (Příloha č. 1 - Krycí list
nab-ídky, Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo, Přílohá č. 3a
- příloha č'2 ke smlouvě o dílo, Příloha č,, 4 - Technické podmínky (projéktová dokumentace
s výkazem výměr; projektová dokumentace je zpracována v elektronicre póoooo , výkazvýměr v
elektronické podobě) a sdělení stavebního úřadu, Příloha č. 5 - Sděleni stavební-ho úřa'du, na
akci ,,Uprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice _ MŠ
Svermova", která je přílohou č' 2 zápisu, jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení lng. Antonín
Bzobohatý, pan Milan Hrdlička' Mgr. Markéta Svobodová, Ph'D., Mgr. Jan Liščinský,-lng. lvana
Rosecká a náhradníky komise ve sloŽení lng. Antonín Crha, lng' Jána Pučeglová, paňí Petra
Matoušková, pan Josef Juras a lng. Marie Zitterbartová, Ph.D. přítorra č. 2 zápisu je uloŽena na
odboru technických sluŽeb'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,Rekonstrukce strojní části vytápéní v objektJ zŠ Arménská 21
v..MČ Brno-Bohunice" od firmý HJ project, .pól. . r".o., Maškova 863/9, 614 oo Brno,
lČo26899159, s cenou ve výši 83.o0b t<č oez DPH, dále sm|ouvu o zhoiovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-064/22lT5 s vybraným uchazečem, která je pritonou
č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení PD a o inŽenyrské činnosti pódepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenÍ byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemn í smlouvu č,. 08-057l2zlMo na pronájem pozemku
č. 428129 v k. ú. Bohunice stavbou řadové araze ul. NeuŽilov manŽelům nu

a panÍ
která je přÍlohou č. 4 zápisu a uk!ádá starostovi M
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

nájemní smlouvu podepsat.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č' 08-0 58t22tMo na pronájem části
pozemku p. č. 1 32119 v k' Ú. Bohun ce zastavěného stavbou garáŽového domu při ul' Pod
Nemocnicí, panu
a ukládá starostovi M nájemní smlouvu podepsat'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

která je přílohou č. 5 zápisu
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č' o8-o59i22lMo na pronájem
nebytových prostor č 1 v objektu Dlouhá 57713, Brno, na pozemku . p. č' 1929t2
vk. ú. Bohunice, s paní Hanou Mičánkovou, Hlavní 549115,664 84 Moravany, lČo 01581881,
která je přílohou č' 6 zápisu a uktádá starostovi MČ nájemní smlouvu na pronájem nebytových
prostor podepsat.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pachtovní smlouvu č. o8-o6ol22tMo na pacht části
pozemku p. č. 1275v k' ú. Bohunice ovýměře 100 m2 s panem Michalem Vančurou, Brno, rok
nar. 1978, která je přílohou č' 7 zápisu a ukládá starostovi MČ pachtovní smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-061 tz2t$o o ukončení Smlouvy o provádění
údrŽby a opravy výtahů č. 08-056/08/80, ve znění dodatků č, 1. až č. 3., se společností
Schindler CZ, a. s., se sídlem Walterovo náměstí 329t3,158 00 Praha 5, lČo 27127010, která
je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi MČ dohodu schválenou podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o62l22tMo o ukončení smlouvy č' 08-
048/10/Bo ve znění dodatku č. 1 (uvlastníka pozemku) a č. 1064566 (u dodavatele), která je
přílohou č. 9 zápisu, dále Smlouvu o dodávce pitné vody č. 08-063t22IMo (u vlastníka
pozemku) a č. 2010059996 (u dodavatele), obě se společností Brněnské vodárny a kanalizace,
a. 's', Hybešova254116, Brno, tČo +asql275,kteráje přílohou č. '10 zápisu a ukiáoá starostovi
MC dohodu a smlouvu podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje bez výhrad roční Účetní závěrky za rok 2021, včetně
hospodářského výsledku, příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice, a to ZŠ Brno,
Arménská 21, zš aMŠ..Brno, Vedlejší 1-o, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4, MŠ, Brno, Švermova 11 a MŠ Brno, Uzbecká 30, ut<laaa siarostovi MČ podepsat
,,Protokol o schválení účetní závěrky'' pro jednotlivé organizace a lng' Florianové zaslat
protokoly statutárním zástupcům výše uvedených organizací.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ',Protokol o kontrole č. j. osI22NsK-Po"
u příspěvkové organizace MŠ Brno, Uzbecká 30, pověřuje starostu n/lČ préoaním ,,Protokolu
o kontrole č. i' 05l22^/sK-Po" u příspěvkové organizace MŠ Brno, Uzbecká 30, na odbor
školství a mládeŽe MMB a podáním podnětu k zahájení kontroly čerpání prostředků na ,,Projekt
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" u příspěvkové organizace MŠ Brno,
Uzbecká 30'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek kprojektové dokumentaci pro územní řízení stavby
,,Polyfunkční dům Ukrajinská", zpracované společností AiD team a. s', Netroufalky 7g717,
625 oo, lČo o427o100, v o3t2o22, č. zakázky..35o4-15, pro investora společnost Klini'ka Brno,
s.r.o., tř' Kpt. Jaroše 1844128,602 00 Brno, lČo 01407597, souhlasí se vstupem na pozemky
p. č. 119719 a p. č. 1197l89, oba v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, které
jsou Mc Brno-Bohunice svěřeny a na pozemky p. č. 1197195 a p. č. 1197t1o3, oba
v k. ú Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě MČ Brno-Bohunice, a to za
podmínky obnovy veškerých dotčených ploch a dodrŽení podmínek stanovených odborem
technických sluŽeb UMC Brno Bohunice v souvislosti se stavbou ,,Polyfunkční dům Ukrajinská",
bere na vědomí vstup na pozemky p' č'119712, p.č. 1197t94, p. č. 123113, p. č. 211811,vše
v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě společnosti Brněnské
komunikace, a. s. a na pozemky p' č. 1197182, p. č' 11971111, p. č. 11971112, vše
v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě MČ Brno-Bohunice,
sousedící se stavbou ,,Polyfunkční dům Ukrajinská" a ukládá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'
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12) Rada MČ Brno-Bohunice kytuje slečně
opatrovankyni OSPOD Brno-Bohunice, z důvodu dosaŽení

zletilosti, finanční dar ve výši 6.000 Kč ve formě poukázky lKEA a uk!ádá vedoucí Finančního
odboru zajistit proplacení schváleného finančního daru.
Hlasování _7lol0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou ó' 11 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování - 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice žádá Radu města Brna o souhlas s přijetím dotace ve výši 94.0oo Kč
na projekt ,,Věcné prostředky pro JSDH Bohunice" a o souhlas se schválením Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (č. poskytovatele JMK075968l22loK1).
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesenÍ byl schválen.

15) Rada.MČ Brno-Bohunice souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na nákup interaktivní tabuIe
pro ZŠ Brno, Arménská 21, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Ěrno, Arménská 21,
zajištěním přípravy, organizací, výběrem zhotovitele arealizaci výše uvedené veřejné zakázky,
v souladu se zněním zákona č' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-
Bohunice, schvaluje pro zakázku na nákup interaktivní tabule jednoho zájemce, v souladu
s ustanovením výjimky z čl' lV. odst. .1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů
veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice, a to z důvodu odbornosti, kvality
uchazeče a kladných osobních referencí, souhlasí s převodem z rezervního fondu do fondu
investičního ve výši 14.638,80 Kč, a to na dofinancování nákupu interaktivní tabule a ukládá
vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsali: lng' otakar Kamarád, lng' Dáša Čechová

starosta MČ:
lng. AntonÍn Crha

místostarosta MČ:
Milan Hrdlička


