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z 09- zasedání Radv Mč unice konaného dne 08.03.2023

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

omluveni: Mgr' Nádvorníková, Mgr. Múdra

Zasedání řídilstarosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Form a zá pisu h lasován ĺ - pro/protilzdrżel se/p řítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 4lolol4.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne í5.02.2023:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 08. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
15.02.2023.
Hlasování - 4Ioĺ0ĺ4'

II. Projednávané body dne í5.03.2023:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky pro uzavření rámcové dohody na akci
,,Zajišt'ování sociálnĺch pohřbů pro MC Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány
k podání nabĺdky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č,.2 zápisu. Dále Rada MČ
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan Josef Juras, místopředseda pan Lubomír
Němec, člen pan Frantĺšek Kročil, zapisovatel Mgr. lng. Bc' Lukáš Brynza a náhradníky komĺse
ve sloŽení pan Milan Hrdlička, Mgr. Marta Dvořáková a pan Petr Novotný. Příloha č. 2 zápisu je
uloŽena na odboru sociálním.
Hlasování _ 4l0ĺ0l4. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,Rekonstrukce strojní části
vytápění v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány
k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MČ
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan Josef Juras, místopředseda pan František
Kročil, člen pan Mgr. Jan Liščinský a náhradníky komise ve sloŽení pan Milan Hrdlička, pan
Lubomír Němec, paní lng. Marie Zitterbartová, Ph.D' Příloha č. 3 zápĺsu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _ 4l0ĺoĺ4. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na akci ,,opravy účelových komunikací
a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice v roce 2023" a seznam firem, které budou vyzvány
k podání nabídky. Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 4 zápisu. Dále Rada MČ
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení: předseda pan Josef Juras, místopředseda pan František
Kročil, člen pan Mgr. Jan Liščinský a náhradníky komise ve sloŽení pan Milan Hrdlička, pan
Lubomír Němec a paní lng. Marie Zitterbańová, Ph.D. Příloha č. 4 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluie zadávací podmínky na akci ,,opravy a rekonstrukce
kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Pod Nemocnicí 9, okrouhlá
24" a seznam fĺrem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem
jsou přĺlohou č. 5 zápĺsu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda pan
Josef Juras, místopředseda pan Frantĺšek Kročil, člen pan Mgr. Jan Liščinský a náhradníky
komise ve sloŽení pan Miĺan Hrdlička, pan Lubomír Němec, paní ĺng. Marie Zitterbańová, Ph.D.
Příloha č. 5 zápisu je uloŽena na odboru technĺckých sluŽeb.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu č. 08-027ĺ23lMo o n mu č' 5 zvláštního
urěenĺ o velikosti 1+kk s nt

která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
starostovĺ M smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o3o/23lMo na pronájem pozemku
ć. 428114 v k. ú. Bohunice stavbou řadové raze ul. NeuŽilova manŽelům nu

která je přílohou č.7 zápisu a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat
Hlasování - 5ĺol0l5' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MC Brno-Bohunĺce schvatuje nájemní smlouvu ě. o8-o31/23lMo na pronájem id.1t46
ěásti pozemku p. č. 213813 v k. ú. Bohunice o 1 6m2 ko k řadové
pozemku p. č. 2910 v k. ú. Bohunice, s panem která

na
je

přílohou ě. 8 zápisu a ukládá starostovi MČ nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0lol5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvat e dodatek č. 1 ke smlouvě o zvláštního určení
č. 08-033/21lMo s paní č. 1
dodatek č. 1 ke smlouvě o zvláštního určení ć,. o8-o32l2'ĺlMo

dodatek č. 1 ke smlouvě o mu u zvláštního určeníč. 08-031/21lMo s paní
dodatek č. 1 ke smlouvě o mu

zvláštního určení č. 08-047 l21lMo s
č.9 dodatek č. 1 ke smlouvě o n mu zvláštního určení č. 08-030/21lMo

s panĺ dodatek č. 1
ke smlouvě o zvláštního urěení č' 08-o29l21lMo s paní

ć. 14 dodatek č. 1 ke smlouvě o zvláštního
určenĺ ć' 08-048121/Mo s paní

č. 15 dodatek č. 1 ke smlouvě o mu zvláštního určení č. 08-049/21lMo s paní
č. 1 dodatek č. 'ĺ ke smlouvě

o nájmu bytu zvláštního určení č.08-028l21lMo s paní bvt.
č. 16, které jsou přílohami č,. 9 aŽ ě,. 17 zápisu a ukládá starostovi M
podepsat.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

schválené dodatky č. 1

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č). o8-o44t21lTS o prováděnízimní
a letnĺ údrŽby vMČ Brno-Bohunice sfirmou Roman Šustr, se sídlem Raisova 491t11,634 oo
Brno, lCo 40969371, kteý je přílohou č. 18 zápisu, a to na navýšení ceny díla o míru inflace za
rok 2022 a úpravou ceny V souvislosti s údrŽbou nových ploch s účinností od 01 .04.2023
a uktádá starostovi nĺČ dodatek č. 1 podepsat. Příloha č. 18 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování _ 5loĺ0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 5 ke smlouvě ć. o8-o26t17lTS o provádění zimní
a letnĺ údrŽby místních komunikací v MC Brno-Bohunice se společností PET group, a. s., se
sídlem opálkova 748ĺ4, 635 00 Brno, zastoupená panem lng. Pavlem Peterkou, předsedou
představenstva, lCo 26271648, kteý je přĺlohou č. 19 zápisu, a to na navýšení ceny díla o míru
inflace za rok 2022 s Úěinností od 01 .04.2023 a ukládá starostovi ľrĺc dodatek č. 5 podepsat.
Hlasování _ 5l0l0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ć,.2 ke smlouvě č. o8-1o5/19/TS o údźbě veřejné
zeleně vMČ Brno-Bohunice sfirmou Roman Šustr, se sídlem Raĺsova 491ĺ11,634 00 Brno,
lČo 40969371, kteý je přílohou č,. 20 zápisu, a to na navýšenĺ ceny díla o míru inflace za rok
2022 s účinností od 01 .o4'2023 a ukIádá starostovi MČ dodatek ć,. 2 podepsat.
Hlasování _ 5lolol5. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ć,. o8-1o4t19/TS o ÚdrŽbě
vybavení sídliště v MČ Brno-Bohunice, kteý je přílohou č,. 21 zápisu, a to na navýšení ceny díla
o míru inflace za rok2022 a změnu v přílohách ć,' 1 a ě.2a, s účinností od 01 .04.2023 a uktádá
starostovi MC dodatek podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. o8-1 l7ngns osběru,
třídění a svozu komunálního odpadu z odpadkových košů v MČ Brno-Bohunice, kteý je
přílohou ć. 22 zápisu, a to na navýšenĺ ceny díla o míru inflace za rok 2022 s Účinností od
01.o4.2o23 a ukládá starostovi MC dodatek podepsat'
Hlasování _ 5l0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

't4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr vypůjčit část oplocení na pozemku p. ć,.1275
v k. ú. Bohunice při ul. Jihlavská o ploše 2m2, kteý je příĺohou ć.23 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkovéhó ä kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje rozpočtové opatření č. o3/RMc v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2023 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 24 zápisu a uktádá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s prováděním oprav havarĺjního stavu splaškové kanalizace
vareálu školy, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, zajištěním
uvedených havarijních oprav, schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši v 320.000 Kč
k financování dosavadních prací a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko
řediteliZŠ Brno, Arménská 2í.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MC Brno-Bohunĺce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Výměna zářivek ve
4 třídách v ZŠ Brno, Arménská 21'i, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno,
Arménská 21, zĄištěním přĺpravy, organizací, výběrem zhotovitele a realizací (zvlastních
prostředků) výše uvedené veřejné zakázky, vsouladu se zněním zákona č. 134/2016sb.,
o zadáváni veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů
veřejných zakázek financovaných MC Brno-Bohunice, schvaluje na zakázku,Výměna zářivek
ve 4 třídách v ZS Brno, Arménská 2't" jednoho zájemce, a to firmu KoRoS s.r.o., Stejskalova
37, Brno, lČo 26926954, v souladu s uśtanovením-výjimky z ćl' lV. odst. 1 pĺsm' c) Praúĺdel pro
zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných Mc Brno-Bohunice, a to
z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných osobních referencí přĺmo při provádění
výměny záŕivek v minulých letech a ukládá lng. Florianové sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ
Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen.

't8) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k návrhu na dispozici s majetkem města - na směnu
pozemků p. č,. 1247ĺ108 o výĘěŕe 126 m2 a p. ć,. 1231161o výměře 6 m2, oba v k. ú. Bohunice

p. č' 1035/1 o výměře 1167 m2 v k. ú. Lesná, ve vlastnictvĺ Statutárního města Brna a uk!ádá
vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelĺ.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

19) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje pojĺs-tnou smlouvu č. o8-o32I23tMC s pojĺšťovnou
Kooperatĺva, a.s., Vienna lnsurance Group, lco47116617, se sídlem PobřeŽnĺ 665121, 186 00
Praha, na pojištění jednotky nebytového prostoru ć. 67811 včetně spoluvlastnického podílu
76417ĺ319442 na adrese Brno, Ukrajinská 2, sportovního areálu včetně běŽecké dráhy
a přístřešku na pozemcích p. č. 119719, p. č. 1197ĺ80, p. č. 1197t1o4, p.č. 1197t1o5,
p č. 11971106, p. č. 11971108, p' č. 1 197199 a p. č' 1197113, sochy sv. Floriána na pozemku
p. ě. 1197ĺ9, sochy Venuše na pozemku p. č' 2222ĺ6 a Památníku a pylonu 3. odboje na
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pozemku p. č. 2222ĺ8, vše V.!. ú. Bohunice podle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 25
zápĺsu a ukládá starostovi MČ pojistnou smlouvu podepsat.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

20) Rada MC Brno-Bohunice souhtasí se zapojením přĺspěvkových organĺzací zřízených MC Brno-
Bohunice, a to Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, Mateřské školy Brno,
Amerlingova 4, Mateřské školy Pohádka Brno, Běloruská 4, Mateřské školy Brno, Uzbecká 30
a Mateřské školy Brno, Svermova 11 do programu Erasmus+, číslo projektu 2022-1-Cz o1-KA 1

21-ScH-000064146, ukládá starostovi MČ oznámení podepsat a vedoucímu odboru
sociálního zaslat ředitelce t\ĺŠ ponaora Brno, Běloruská 4.
Hlasování _ 5lol0l5. Návrh usnesení byl schválen'

2'1) Rada MC Brno-Bohunĺce souhlasí se zřízením jedné přípravné třĺdy při příspěvkové organizaci
ZŠ Brno, Arménská 21, ve školním roce 2O2it2o24: uk|ádá staróstovi nĺi zaoost čzŕízení
přípravné třídy při příspěvkové organizaci ZŠ Brno, Arménská 21, ve školním roce 2o23t2o24
podepsat a vedoucímu odboru sociálního zaslat tuto żádost ke Krajskému úřadu
Jĺhomoravského kraje.
Hlasování _ 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rizné Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MC Brno-Bohunice souhlasí se stavebními úpravami v nebytovém prostoru
LAMPA sVČ luŽánky na ulici Pod Nemocnicí 25.
Hlasování _ 5lolol5. Návrh usnesení byl schválen'

Předseda spolku Pro Bohunice pan Milan Hrdlička seznámil Radu MČ se záměrem
spolku zapojit se dne 01.04.2023 do celorepublikové akce,,Uklid'me Česko"'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


