
Zápis
z 68. zasedání Radv Mč Bľno_Bohunice konaného dne 03.05.2017

Přítomni: lng' Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr' Pejčoch, paní Podborská, Mgr. MÚdra,
Mgr. Nádvorníková, lng. Kamarád

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

Forma zápisu hlasování - pľo/protilzdrŽel se/přítomno'

l. Progľam jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita beze změn předloŽený program jednání, který je přĺlohou
č' 1 zápisu.
Hlasovánĺ _6101016.

tl. Schválenĺ zápisu Rady Mč ze dne 19.04.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápĺs z 67. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
19.04.2017.
Hlasování _ 6101016.

!ll. Projednávané body dne 03.05.2017:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akcĺ ,,Venkovní Žaluzie v pavilonech
A a B 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. 2 zápisu' Dále Rada MC
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předsedkyně - paní Kateřina Schielová, místopředseda -
pan Marek Srbecký, člen - Mgr. Leoš Smídek a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, pana
Milana Hrdličku a pana Josefa Jurase. Příloha ć,. 2 zápisu je uloŽena na odboru technických
sluŽeb'
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pořadí nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci
,,opravy Úöelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice" takto:
1. ZEMAKO, s.r'o., Bohunická cesta 50'l/9,664 48 Moravany, lČ 25504011, se souötem

jednotkových cen ve výši 114.446 Kč bez DPH,
2. H.K'U', spol' s r'o., Poděbradova 113, 612 00 Brno, lČ 25515161, se součtem všech

jednotkových cen ve výši 119'497 Kč bez DPH,
3. PREMYSL VESELY stavebnĺ a inŽenýrská činnost s.r.o', PraŽákova 1000/60' 619 00 Brno,

ll2$42100, se souötem všech jednotkových cen ve výši 124.092,40 Kč bez DPH,
rámcovou dohodu č.08-063/17lTs sfirmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9,66448
Moravany, lČ 25504011, která je přílohou č' 3 zápisu a ukládá starostovi MČ rámcovou dohodu
podepsat.
Hlasování -7l0loĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno_Bohunice vytučuje nabídku společnosti LB projekt - water of engineerĺng,
s.r.o., Kounicova 685t2o,602 oo Brno, lt 29262747, zdůvodu podání nabídky po termínu,
schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci
,,Vybudování rezervoáru vody v MČ Brno-Bohunice" od společnosti VH atelier, spol. s r.o.,
Lidická 960/81 ,60200 Brno, ll 49437267, s cenou ve výši 183.600 Kč bez DPH, smlouvu
o dílo č' 08-064/'ĺ7lTS s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi
MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Nákup
kancelářských a hygienických potřeb pro Út\ĺČ Brno_Bohunice v letech 2017-2018" od firmy
PAPERA s.r.o', Hálkova 2217t13,568 02 Svitavy, lČ 25945653, s celkovou cenou poptávaného
zboŽí bez DPH ve výši 110.352,74 Kč, rámcovou dohodu č. o8-o7o/17ĺMt s firmou PAPERA
s'r.o., Hálkova 2217t13, 568 02 Svitavy, lČ 25945653, která je přílohou č. 5 zápisu a uktádá
starostovi MČ rámcovou dohodu podepsat.
Hlasování -7ĺ010ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí
nepotřebný majetek s

od smlo č' o8-o32l17lMČ na

kupnĺ smlouvu č. 08-065/17
na prodej dodatečně získaného majetku na základě pozůstalostního řízení

Městského soudu vBrně č. j. 58 D 272812015-69, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dohodu č. 08-067t17tMo o ukončenĺ smlouvy č. 1o31439,
která je přílohou č' 7 zápisu, smlouvu č' 08-066/17llľ/'o (č. dodavatele 2010025539) o dodávce
pitné vody, která je přílohou ě. 8 zápisu, obě se společnostĺ Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s', Pisárecká 555/1a' 603 00 Brno, lc46347275 a ukládá starostovi MC dohodu ismlouvu
podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č' stavebníka 08-068/17lTs (č' vlastníka
VP|/MJ/2017100077) na realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společnostĺ
Česká telekomunikační infrastruktura ?.S., olšanská 2681t6, 13o oo Praha 3 - Żižkov,
lČ o4os4o63, která je přílohou č' 9 zápisu a ukládá starostovĺ MČ smlouvu o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. 08-069/17tMo na pronájem části plotu
na pozemku p. č. 1275 v k. ú. Bohunice při ulici Jihlavská za účelem umístění reklamního
poutače M&M Reality, realitní makléř paní Petra Viklická, KříŽova 8, 602 00 Brno, která je
přílohou č. 10 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasovánĺ _7ĺ0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s vydáním územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou
stavbou rodinného domu na pozemcích p. ć. 95211 a 953/6, oba v k. ú. Bohunice, a to z titulu
vlastnictví přilehlých pozemků statutárního města Brna - p.č;.95212, p. č. 95117, p. ě. 955/1,
p. č;. 95312 a p. č. 65/1, vše v k. Ú. Bohunice při ulici Podsedky a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitky ke zrušení přĺpojky vody a plynu, včetně umĺstění
nového uzávěru plynu na pozemcích p. č. 2767 a p. ć,.2768, oba v k. Ú. Bohunice ve vlastnictvĺ
statutárního města Brna, za Účelem realizace investiční akce ,,Revitalizace oC Kavkaz, Brno,
ŠVermova" dle' předloŽené technické zprávy společnosti lMAG Architekt s'r.o., Lidická 49,
602 oo Brno, lČ 634 85 672zlistopadu 2016 pro stavební povolení a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada Mt Brno_Bohunice bere na vědomĺ splněnÍ bodu 4),,Nápravného opatření kvýsledku
veřejnosprávní kontroly na místě ć: j. 01l15^/sK-Po" ve věci Úhrady doplatku gymnázia
EDUCAnet za pronájem tělocvičny ZS Arménská 21.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, súčinností od 01 .o9.2o17, nové kalkulace nákladŮ
vdoplňkové činnosti ZŠ Brno, Arménská 21 upronĄmů majetku a zájmových krouŽků dle
předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 11 zápisu, bere na vědomĺ výši kalkulací měsíčních
Úplat za předškolní vzdělávání, úplatu za školní dľuŽinu a kalkulací za doplňkovou činnost
jednotlivých příspěvkových organizací zŕízených MČ Brno-Bohunice a uk!ádá lng. Florianové
sdělit toto stanovĺsko statutárním zástupcům přĺspěvkových organizací.
Hlasování _7loĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

ĽĽ:



13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje bez výhrad roční Účetní závěrky za rok 2016, věetně
hospodářského výsledku, příspěvkových organizací zŕizených MČ Brno_Bohunice, a to ZŠ
Brno, Arménská21, ZŠaMŠ Brno, Vedlejší 1o, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno,
Běloruská 4, MŠ se speciálnĺ třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11 a MŠ Brno,
Uzbecká 30, pověřuje starostu MČ podepsáním ,,Protokolů o schválení účetní závěrky" pro
jednotlivé organizace a lng. Florianovou jejich zasláním statutárnĺm zástupcům výše uvedených
organizací.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ se zastavením řÍzeni a ntm m
zůstavitele
a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři Mgr. Petru
Hlasování -7l0lol7. Návrh usnesení byl schválen'
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15) Rada Mt B
zŮstavitelky
a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notářce JUDr. Janě Pospíšilové.
Hlasovánĺ - 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání odvolání ohledně náhrady nákladů řízení proti
Usnesení Městského soudu v Brně č. j. 42 c 28012205-452 z 12.04.2017, ve věci Žalobce
statutárního města Brna, zastoupeného JUDr'et Mgr' Lubomírem Procházkou, advokátem, o Kč
60.498 Kč s přísl' a ukládá právnĺkovi úřadu sdělit toto stanovisko JUDr. Procházkovi.
Hlasování _ 7lolol7 . Návrh usnesenĺ byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo č' 08-158/16/T5 na akci
,,Vybudování hřiště na osové v MČ Brno-Bohunice" s firmou D|MENSE V.o.s., Hrnčĺřská 15,
602 oo Brno, lt 27753379, který je přílohou č. 12 zápisu, a to na změnu doby plněnĺ a uk!ádá
starostovi nĺČ dodatek podepsat.
Hlasovánĺ _ 7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


