
Zápis
z 62. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 08.02 .2017

Přítomni: lng' Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, paní Podborská, Mgr. Múdra, Mgr. Nádvorníková,
lng. Kamarád

omluven: MUDr. Pejčoch

Zasedánířĺdĺl starosta MČ Brno_Bohunice lng. Antonín Crha.

Form a zápisu h lasová n í - pľo/protil zdrŹel se/přĺtom n o.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č.20) Návrh na pověření ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 'lo,
působnostízadavatele veřejné zakázky na nákup Žákovských Židlí a lavic do čtyř učeben školy
a nový bod č. 21) Stanovisko k záměru pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy
zasedání Zastupitelstva MC Brno-Bohunice' Schválený program jednáníje přílohou č' 1 zápisu'
Hlasování _ 610ĺ016.

ll. SchváIení záplsu Rady Mč ze dne 25.01 .2017:

Rada MČ Brno_Bohunice schválila zápis z 61. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
25.01.2017.
Hlasovánĺ _ 6101016

lll. Pľojednávané body dne 08.02.2017:

1) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje, v souladu s ustanovením výjimky zćl' lV. odst. 1 písm. c)
,,Pravidel pro zadáváni a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-
Bohunice", z důvodu odborného a kvalitního architektonického řešení uchazeče a na základě
vý-borných referencíjĺŽ dříve realizovaných akcí, jednoho zájemce na akci ,,oprava předprostoru
ZŠ a MŠ Vedlejší 10 vMČ Brno_Bohunice". Prioritou uvedeného projektu je kvalitní řešení
z hlediska různorodého vyuŽití a velké koncentrace osob s různým funkčním zaměřením,
nabĺdku uchazeče výše uvedené veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace od
lng' Zdeňka Sendlera, Wanklova 576t6,602 00 Brno, lČ 12189391, cenu ve výši 219.5oo Kč
bez DPH, smlouvu o dílo ć.08-024l17/TS s vybraným uchazečem, která je přílohou č' 2 zápisu
a uktádá starostovi MČ smlouvu o dĺlo podepsat'
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí protokol a zprávu o druhém jednání výběrové
komĺse, schvaluje pořadí nabĺdek dodavatelů veřejné zakázky na akci ,,Zajištění sluŽby vývozu
velkoobjemových kontejnerŮ v MČ Brno-Bohunice" takto:
1' Marius Pedersen a.s., Průběžná 194ot3,500 09 Hradec Králové, lĆ 42194920; provozovna

Brno: Hájecká 116213, 618 00 Brno, náklady ve výši 3.630 Kč bez DPH za zajištění vývozu
1 velkoobjemového kontejneru,

2' Sako Brno, ä. S., Jedovnická 2, 628 00 Brno, lČ oozĺ 3470, náklady ve výši 3.790 Kč bez
DPH za zajištěnívývozu 1 velkoobjemového kontejneru,

smlouvu o zajištění sluŽby vývozu velkoobjemových kontejnerů č. 08-025/17ffS s firmou Marius
Pedersen a.s., PrůběŽná 1940t3, 500 09 Hradec Králové, lĆ 42194920, provozovna Brno,
Hájecká 1162t3,618 00 Brno, která je přílohou č. 3 zápisu a uk!ádá starostovi MČ smlouvu
o zajĺštění sluŽby vývozu VoK podepsat'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺzprávu z jednánívýběrové komise, schvaluje pořadí
nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci ,,Údžba komunikací v MČ Brno-Bohunice" takto:
1. PET group, ä' S', opálkova 26, 635 00 Brno, ll,26271648, náklady ve výši 1.799.330,40 Kö

bez DPH za bloková čištění, zimní údrŽbu, 1výjezd,
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2. FCC Žabovřesky, s'r.o., Korejská 3o82t4,616 oo Brno, lČ 48908746, náklady ve výši
1.975.032,83 Kč bez ĐPH za bloková čištění, zimnĺ údrŽbu, 1 výjezd

a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb sdělit toto rozhodnutí firmě WebSport
& Consultĺng service s.r.o', Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, lt 29277825.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu s ustanovením výjimky z ćl.lV' odst' 1 písm. c)
,,Pravĺdel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-
Bohunice", zdůvodu koordinace obou akcí vzhledem kjejich návaznosti, jednoho zájemce na
zpracování projektové dokumentace. na akce ,,Úprava parkovacích stání na části ulice Pod
Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice" a ,,Úprava parkovacích stání na části ulice Na Pískové cestě
v MČ Brno-Bohunice", nabídku dodavatele výše uvedené veřejné zakázky od firmy UNIVERS
projekt V.o.s', Pechova 1595/5, 615 00 Brno, lC 60724609, s cenou ve výši 71.300 Kč bez DPH
a 99.900 Kč bez DPH, tj. v celkové výši 171.200 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-027l17lTs
s vybraným dodavatelem, která je přílohou č,. 4 záplsu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016' Návrh usnesenĺ byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracovánĺ
projektové dokumentace na akci ,,oprava kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 v Mt Brno_
Bohunice" od společnosti PROJECT buĺldĺng s.r.o', Erbenova 37518, 602 00 Brno,
ll47917431, s cenou ve výši 58.9oo Kč bez DPH, smlouvu o dílo č' o8-o28t17tTS s vybraným
uchazečem, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

6) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila panÍ Mgr. Lucie Stará střet zájmťs
v dané věci'
Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výše finančních dotací poskytnutých zrozpočtu MČ Brno_
Bohunice na rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteąý je přílohou č. 6 zápisu, ,,Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpoćtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunĺce" č' O8-O12 aŽ
23t17 tMČ, které jsou přílohami ć. 7 aŽ č' 'ĺ8 zápisu, doporučuje zastupitelstvu schválit finanční
dotace poskytnuté z rozpoćtu MČ Brno-Bohunice na rok 2017 organizacím - TJ Tatran
Bohunice, z. s.' se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lČ 00544914, ve výši 120.ooo Kč, orel jednota
Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, lt 6$50057, Ve výši 111.ooo Kč, Sbor
dobrovolných hasiöů Brno-Bohunice' se sídlem Brno, Ukrajinská 2, lČ 64329933, ve výši
63.000 Kč, LuŽánky _ Středĺsko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, lČ 00401803, ve výši
626'000 Kč aZákladni umělecká škola Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52,
lČ 44993536, ve výši 56.000 Kč, ,,Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoćtu Statutárního města
Brna, MČ Brno_Bohunice" č. o8_oo7, oo8, oo9, 010 a o11t17tMl, kteŕé jsou přílohami č. 19 aŽ
č,' 23 zápisu, ukládá starostovi MČ schválené smlouvy o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí
Fo provést přĺslušné finanční operace. Přílohy č,. 6 až ć,' 23 zápisu jsou uloŽeny na odboru
majetkovém a kontľoly.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání Žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na
Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičťl obcíJĺhomoravského kraje na období 2017_2020,
a to na opravu vytápění v objektu hasičské zbrojnĺce na ul. Ukrajinská 2 ve výšĺ 200.000 Kč,
která je přílohou č}. 24 zápisu, žádá Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené
Žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje pro JSDH Brno-Bohunice, ukládá starostovi MČ
Žádost podepsat a lng' Florianové zaslat toto stanovisko na odbor vnĺtřních věcí MMB a odbor
rozpočtu a Íĺnancování MMB'
Hlasování _6101016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' 08-029t17tMl na ukončení příkazní smlouvy
č' 08-152t16tMl na zajištěnÍ provozu veřejného kluziště na části pozemku p. č' 2748t1
v k. ú. Bohunice s TJ Tatran Bohunice, zastoupené panem Zdeňkem Táborským, tajemníkem
TJ se sídlem NeuŽilova 35, Brno, lČ 005449'ĺ4, která je přílohou č,. 25 zápisu a ukládá
starostovi Mt dohodu podepsat.
Hlasovánĺ - 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen'
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9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 08-019l14lBo na
m ć,.21 v Domě s pečovatelskou sĺuŽbou Arménská 4, s panĺ

dle předloŽeného návrhu' který je přílohou č,.26 zápisu a ukládá starostovi
dodatek podepsat.

Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštnĺho určení
č. 08_004/14lBo na em č.9vDoměspeöovatelskou sluŽbou Arménská 4, s paní

dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 27
zápisu a ukládá starostovi dodatek podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje účel zpracování osobních údajů vsouvislosti se záměrem
zveřejňování audiovizuálních záznamť'l ZMČ Brno-Bohunice ve znění - ,,Zpracovánĺ osobních
údajů prostřednictvím záznamŮ pořizovaných na zasedánĺch Zastupitelstva MČ
a zveřejňovaných na internetových stránkách MČ Brno-Bohunice www.bohunice.brno.cz za
Účelem informování zejména občanů MČ Brno-Bohunice a dalších zainteresovaných osob
v rámci otevřenosti městské části veřejnosti", oznámení o zpracovánÍ osobních údajů na Úřad
pro ochranu osobních údajů Vypracované v souvislosti se záměrem pořizování a zveřejňovánĺ
audiovizuálních záznamů zasedání Zastupitelstva MČ Brno_Bohunice, vyplývajícím z usnesení
Xlll' zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 21.12.2016 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č. 28 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o zpracování osobních uoajů
podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/RMt v rozpočtu MČ Brno_
Bohunĺce pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, který je přĺlohou č,. 29 zápĺsu a ukládá
vedoucí odboru finančnÍho jeho provedenÍ.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělenĺ hospodářského výsledku příspěvkových
organizací za rok 2016 takto:

ZŠ
Arménská

ZŠ MŠ
Veclleiší

MŠ
Běloruskánoova

MŠ MŠ
Švermova Uzbecká

HV 623.028,24 357.729,92 130.407,93 125.792,94 167.970,97 85.599,72
Rezervnífond 623.028,24 357.729,92 130.407,93 125.792,94 167.870,97 85.599,72
Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a ukládá jednotlivým ředitelům Po zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský
výsledek za rok2016.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada Mt Brno-Bohunice schvaluj-e lnventarizačnĺ zprávu za rok 2016 o provedení
inventarizace majetku a závazkŮ MC dle věcné aúčetní evidence k 31.12.2016, která je
přĺlohou č. 30 zápisu, včetně lnventurních soupisů z provedených Íyzických inventur hmotného
a nehmotného majetku v celkovém počtu 22 a lnventurnĺch soupisů z provedených
dokladových inventur majetku a závazkŮ ć,' 1 až 41, ukládá starostovi MČ podepsat inventurní
soupisy, které jsou přílohami ć' 31 aŽ.74 zápisu a Škodní a likvidační komisi stanovit způsob
likvidace přebyteěného a neupotřebitelného majetku v souladu se ,,Směrnicí tajemníra Út\ĺČ
Brno-Bohunice č. 4l2o05" v termínu do 31 .03.2017. Přílohy č.30 aŽ74 zápisu jsou uloŽeny na
odboru majetkovém a kontroly.
Hlasovánĺ - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice beľe na vědomĺ přehledy veřejných zakázek realizované v roce 2016
přĺspěvkovýmĺ organizacemi ZŠ + MŠ Brno, Vedlejšĺ 1o, ZŠ Brno, Armé-nská21, MŠ Brno,
Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se speciálnĺtřĺdou
pro děti s vadami řeči, Brno, Svermova 11.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada MČ Brno-Bohunice nejprve hlasovala o doplnění přĺlohy vyhlášky o lokalitu na ulici
Dlouhá č. 1-3 lichá v Po - Ne od 10:00 hod. do 22:00 hod.
Hlasování - 6101016. Návrh na doplnění usnesení byl schválen.

Poté Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o doplněném návrhu usnesenĺ ve znění - Rada MČ
Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ stanovĺt v příloze obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna ć. 1212011, oregulaci veřejné produkce hudby vpohostinských
zařízenich a restauračních zahrádkách, za úöelem zabezpečení místních záleŽĺtostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, místa, na kte1ých lze v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách nacházejících se na území MC Brno-Bohunice vykonávat veřejnou
produkcĺ hudby pouze v určeném čase, a to lokality na ulici Švermova č. 5-9, na ulici Ukrajinská
č. 1-9 lichá, na ulici Havelkova č. 4-20, na ulici Hraničky č,.2-20 sudá, na ulicĺ Dlouhá č. 1_3
lichá v Po - Ne od 10:00 hod. do 22:OO hod' a lokality při ulici Čeňka RůŽičky č. 6-18, na ulici
Na Pískové cestě ć. 1-19 v Po - Ne od 10:00 hod. do 21:00 hod.
Hlasování - 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno_Bohunice beľe na vědomí odstoupení od uzavření tsm č. 08-
170l16lMO na mkťl č. 1530 a č.1531 oba v k. ú' Bohunice

schvaluje pachtovní
smlouvu č. 08-030/17lVo na pacht č. 1530 a č' 1531 oba vk.ú Bohunice

která jev lokalitě Kejbaly, s pachtýřem
přílohou č' 75 zápisu a uk!ádá starostovi pachtovní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje záměr pronajmout id. 1t2 pozemku p' č. 628
v k. ú' Bohunĺce při ul. Uzbecká, který je přílohou č' 76 zápisu, uk!ádá starostovi MČ záměr
podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly zámér zveřejnit.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

19) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na zpracování projektové
dokumentace na akci ,,Rekonstrukce a nástavba objektu Pod Nemocnicí 25 v MČ Brno-
Bohunice" dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č.77 zápisu. Přĺloha č,' 77 záplsu je
uloŽena na odboru technických sluŽeb'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

20) Rada MČ Brno-Bohunice pověřuje, v souladu se zněním článku tV. bodu 1. odst. c) platných
,,Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-
Bohunice'', ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, působnostĺ zadavatele
veřejné zakázky na nákup Žákovských Židlĺ a lavic do čtyř učeben školy, ukládá řediteli Po
jmenovat Komisi pro výběr dodavatele, přĺzvat na zasedání této komise paní lng. Janu
Florianovou a vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit tato rozhodnutí řediteli Po.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzĺt na vědomí informaci o záměru
pořizovat a zveřejňovat audiovizuálni záznamy zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
z úrovně ÚMČ Brno-Bohunice a realizovat tento záměr za podmínky nutného personálního
posĺlení úřadu o 1 pracovníka, zvýšení nákladů na platy a na softwarové vybavení.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ
p' Milan Hrdlička


