
Z á p i s 
 

z 58. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 14.12.2016 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch, Mgr. Stará, Mgr. Múdra, 

Mgr. Nádvorníková, Ing. Kamarád 
 

Omluvena: paní Podborská 
 

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

Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je 
přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 30.11.2016: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 57. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
30.11.2016 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
III. Projednávané body dne 14.12.2016: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Zajištění služby 

vývozu velkoobjemových kontejnerů v MČ Brno-Bohunice“ a seznam firem, které budou 
vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 2 
zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi na výše uvedenou akci ve složení - 
předseda – Ing. Tomáš Moštěk, místopředseda – paní Kateřina Schielová, člen – pan 
Josef Juras a náhradníky komise ve složení Ing. Antonín Crha, pan Milan Hrdlička, paní 
Ilona Podborská. Příloha č. 2 zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje obchodní smlouvu č. 08-164/16/MČ o zabezpečení 
závodního stravování pro zaměstnance prostřednictvím elektronické poukázky na 
stravování Ticket Restaurant Card, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ 
smlouvu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje obchodní smlouvu č. 08-165/16/MČ 
o zprostředkování nepeněžního plnění pro zaměstnance prostřednictvím elektronické 
poukázky Ticket Benefits Card, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ 
smlouvu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu 
o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 11.2016 dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 5 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit obecně závaznou 
vyhlášku statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol 
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit obecně závaznou 

vyhlášku statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody základních škol 
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 7 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/RMČ v rozpočtu MČ 

Brno-Bohunice pro rok 2016 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu 
a ukládá vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice, v souladu se zněním § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zřizuje Pracovní skupinu pro pořádání oslav 
780 let od první písemné zmínky o obci Bohunice, stanovuje počet členů pracovní 
skupiny maximálně na 15 členů, jmenuje s okamžitou platností do funkce předsedy 
pana Milana Hrdličku, do funkce členů pana Ing. Antonína Crhu a paní Mgr. Martu 
Dvořákovou, ukládá předsedovi pracovní skupiny do konce ledna 2017 zajistit 
dojmenování zbývajících členů skupiny a poté vypracovat a předložit Radě MČ ke 
schválení návrh předběžné organizace připravovaných oslav. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje změnu lhůty pro podání a přijetí nabídek 

k hodnocení na akci „Údržba komunikací v MČ Brno-Bohunice“, a to na 16.01.2017 
v 10:00 hod. a ukládá firmě WebSport°& Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 
680 01 Boskovice, IČ 29277825, postupovat v souladu s tímto usnesením. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
10) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí realizaci stavby „Brno, Netroufalky, přeložka 

VN, NN“ dle předložené situace společnosti Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, Brno, 
IČ 255 52 953, v listopadu 2016, číslo výkresu B.6.1, a to na pozemcích ve vlastnictví 
Masarykovy Univerzity Brno, společnosti CD XXI a.s. a společnosti RP XXI, a.s., 
požaduje veškeré přechody přes zpevněné plochy provést protlakem, v případě 
nutného překopu zajistit obnovu obrusné vrstvy nebo zámkové dlažby v celé šířce 
dotčených zpevněných ploch a provést obnovu všech dotčených travních ploch 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s dokumentací pro stavební povolení pro stavbu „D1 

rekonstrukce vozovky km 181.827-193.800“, v úseku k. ú. Bohunice, investor 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha, IČ 65993390, 
za podmínky zapracování výstavby protihlukových bariér v úseku k. ú. Bohunice do 
předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby, bere na vědomí křížení 
inženýrských sítí a jejich ochranná pásma v úseku k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Oprava sociálních zařízení v objektu ZŠ a MŠ 
Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice“ od firmy DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, 
IČ 27753379, cenu ve výši 83.600 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-166/16/TS 
s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 9 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu 
o dílo podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na zajištění 

jazykové výuky zaměstnanců ÚMČ Brno-Bohunice od společnosti abc english s.r.o., 
Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava (Dvořákova 44/14, 602 00 Brno), IČ 28605845, 
jednotkovou cenu bez DPH ve výši 330 Kč/hod., rámcovou smlouvu č. 08-167/16/MČ 
na výše uvedenou službu, která je přílohou č. 10 zápisu a ukládá starostovi MČ 
rámcovou smlouvu podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pojistnou smlouvu č. 08-168/16/MČ (č. pojistitele 

8603250115) na zajištění pojištění odpovědnosti za škodu členů Zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
se sídlem Pobřežní 665/1, 186 00 Praha 1, IČ 47116617, za cenu pojistného ve výši 
7.507 Kč ročně, smlouvu č. 08-168/16/MČ na výše uvedenou službu, která je přílohou 
č. 11 zápisu a ukládá starostovi MČ pojistnou smlouvu včetně přílohy č. 1 podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602966802 na 

připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se 
sídlem Pobřežní 665/1, 186 00 Praha 1, IČ 47116617, za cenu pojistného ve výši 
11.224 Kč ročně, který je přílohou č. 12 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 
podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ……..………………………… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha p. Milan Hrdlička 


