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z í0. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 22.03.2023

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

Zasedání řídi! starosta MČ Brno-Bohunice !ng. Antonín Crha.

Forma zápisu hlasování - pro/protllzdräel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schvátita beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 08.03.2023:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 09. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
08.03.2023.
Hlasování _ 6101016.

ll. Projednávané body dne 22.03.2o23:

1) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci
,,Úprava veřejného prostranstvĺ na ulici Spodní v MČ Brno-Bohunice - stavební objekt
náVes" od firmy ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lČo255o4o11, náklady vevýši 4.662.247,53 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,
lco 25504011, které je přílohou č,' 2 zápisu, smlouvu o dílo č. 08-035lz3lTs s firmou
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČo 25504011, která je
přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvu o dĺlo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,Zřízení parkovacího pruhu na ulici Běloruská v MC
Brno-Bohunice" od firmy ZPI, spol. s r.o., U Červeného mlýna 613t2, 612 o0 Brno,
lČo 46963774, cenu ve výši 88.0oo Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-036/23lTS s vybraným uchazečem, která je
přĺlohou č. 4 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zĄemce, v souladu s ustanovením výjimky
z čl. lV. odst. 1 písm. c) z Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných MČ Brno-Bohunice, z důvodu předchozí velmi dobré zkušenosti při
realizacl dodávek s uvedenou společností v roce 2017, 2018 a 2020, vyznačující se
dlouhou Životností a odolností, nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,Revitalizace
laviček vMČ Brno-Bohunice" od firmy Urbania, s.r.o., Hlavnĺ 21,664 48 Moravany,
lco26242826, cenu Ve výši 148.237 Kc bez DPH, kupní smlouvu č. 08-037I23tTs
s firmou Urbania, s.r.o., Hlavní 21,664 48 Moravany, !Čo 26242826, která je přílohou
č' 5 zápisu a uk!ádá starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-034ĺ23/Mo o ná u č. 13
zvláštního určení o velikosti 2+ sna mcem paní

která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi M
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

v bytovém domě Pod Nemocnicí 25,
smlouvu o nájmu bytu podepsat.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. 08-038/23lMo o ná u č. 14
zvláštního určenío velikosti 1+kk emkyní paní

v bytovém domě Arménská 4, která je přílohou
č. 7 zápisu a ukládá starostovi smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zäměr na pronájem nebytového prostoru V píízemí
objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno, na pozemku p. č. 192912
v k. ú. Bohunice, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi MC záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení by| schválen.

7') Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fuzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku nĺČ ole Návrhu navyŕazení majetku ć,. 1t2o22aŽ36t2O22, které jsou přílohami
c' 9 aŽ ć,. 44 zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistĺt provedení
ýzické likvidace v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka č. 1I2o19 a vedoucí
Fo zajistit odúčtování z finanční evidence. Přílohy ć,. 9 aŽ č,' 44 zápisu jsou uloŽeny na
odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Plnou moc na vydání souhlasu s umístěním
výrobny elektřiny a se stavbou rozvodného zaŕizení na jednotlivých nemovitostech
v majetku statutárnĺho města Brna, MČ Brno-Bohunice, sespolečností sAKo B rno
SOLAR a. s. se sĺdlem Jedovnická 4247ĺ2 628 oo Brno, lČo 14103320, zastoupené

dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č,.45 zápisu a ukIádá starostovi schválenou Plnou moc podepsat.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. o4lRMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2023 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou c. 46 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7ĺ0I0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnosti fyzické asistence při blokovém
čištění v MC Brno-Bohunice Městské policii, revĺr Západ, a to Ve dnech dle
harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2023 v termínech jarního
čištění 12.04' - 10.05'; letního čištění 21.07. _ 28.07' a 14.08 - 18'08'; podzimního
čištění 16.10', 18.10. - 31.10., a to vŽdy od 08:00 hod. do 17:00 hod. a ukládá vedoucĺ
odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko vedoucĺmu Městské policie, revír
Západ.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1 1) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhrad
a vrácení silnĺčního vozidla v rámci blokového

sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

ou nákladů na odstranění, odstavení
čištění dne 26.1o'2o22 panu I
a uk!ádá vedoucí odboru technických
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje smlouvu o poskýování sluŽeb datových center
TsB č. 08-039/23lMC od firmy Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem
Barvířská 822ĺ5,602 oo Brno, tČo 25512285, náklady ve výši 4.15o,oo Kč bez
DPH/měsĺc a náklady na aktivaci sluŽby ve výši 15.000 Kč bez DPH, která je přĺlohou
č,' 47 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o poskytování sluŽeb datových center
TSB podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada Mc Brno-Bohunice nemá námitek kprojektové dokumentaci pro provedení
stavby ,,Generálnĺ oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice l" zpracované
spoIečností Technické sĺtě Brno, a.s., Barvĺřská 5, 602 oo Brno, lco 25512285, vedoucí
projektu Ing. Miroslava Vraná, v 1112022, za podmínky obnovy všech dotčených ploch
a za dodrŽení podmínek vyjádření odboru technických sluŽeo ÚÍtĺC Brno Bohunice
č' j. BBOH 101565123/T5 ze dne 06.03 .2023, požaduje, z důvodu plánovaného rozšĺření
křiŽovatky ulic Ukrajinská a Lány o cca 1,5 m, posunutĺ sloupu veřejného osvětlení c. s-
1219-001 na pozemku p. ć,. 87611 v k. ú' Bohunice o cca 1,5 m dál od komunikace
směrem do zeleně a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělĺt toto
stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: !ng. otakar Kamarád


