
Zápis
z72' zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne í4.06.2017

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch, paní Podborská, Mgr.Múdra,
Mgr. Nádvorníková, lng. Kamarád

omluvena: Mgr. Stará

Zasedání řídĺl starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Forma zápisu h lasován í - pro/protilzdrŽel se/přítom no.

l. Pľogram jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, ze kterého stáhla bod
č' 1) Schválení zadávacích podmĺnek, výběrové komise a vybraných firem na akci
,,Kamerový systém pro monitorování okolí radnice Dlouhá 3, včetně připojení na
městský kamerový systém" a bod č. 4) Schválení nabídky dodavatele, výše nabĺdkové
ceny a návrhu smlouvy o dílo č' 08-077l17lTs na akci ,,oprava sociálních zařizení
vobjektu zŠ veolejsĺ 10 v MČ Brno_Bohunice" a zařadila nový bod č. 12) Návrh
pojistné smlouvy ě' pojistníka 08-079ĺ17tl{iČ (č' pojistitele 7721045730) na pojištění
exponátů během výstavy ,,Entita krajiny a civilizace" na ÚnĺČ Brno-Bohunice. Schválený
program jednánĺje přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 5l0l0l5.

ll. Schválení zápisů Rady Mě ze dne 3í .o5.2o17 a07.06.2017:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita zápis z70. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
31.05.20'|7 a zápis z71. (mimořádného) zasedánĺ Rady MČ, které se konalo dne
07.06.2017.
Hlasování _ 6101016

lll. Pľojednávané body dne í4.06.2017:

1) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje pořadĺ nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci
,,Venkovnĺ Žaluzie v pavilonech A a B objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice"
takto:

1. Elektro Houzar, s.r.o., Tovární 19, 664 61 Rajhrad, IČ 02394987, náklady ve výši
2.254.122,82 Kć bez DPH,

2' PROFIPLAST, spol. s r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, ll 44964544, náklady
ve výši 2.719.068,52 Kć bez DPH,

smlouvu odílo č. 08-075l17lTs sfirmou E]ektro Houzar, s.r.o., Tovární 19, 664 61
Rajhrad, lČ02394987, která je přílohou ć,.2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabĺdku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,oprava přípojky studené vody k vodnímu prvku při ulici osová v MČ Brno-Bohunice"
od společnosti WTERM s.r.o.' Vondrákova 638/19, 635 00 Brno, ll 25512129, cenu ve
výši 52.258,02 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-076l17lTs s vybraným uchazečem,
která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pořadí nabídek dodavatelů veřejné zakázky na akci
,,oprava měření a regulace pro vytápění hasičské zbrojnice v MČ Brno-Bohunice" takto:

1' BMs sERVlS, s.r.o., Příční 699,642 42 Modřice, lČ: 27723363, náklady ve výši
231.680'00 Kč bez DPH,

2. SAUTER Automation, spol' s.r'o., Prokofjevova 25,613 oo Brno, lČ 27723363,
náklady ve výši 267.900,00 Kč bez DPH,

3. 3E systém, s.r.o., Mariánské nám 1 , 617 00 Brno, ll 29254383, náklady ve výši
303.870'00 Kč

smlouvu o dílo č. s firmou BMs sERVlS, s.r'o', Příční 699, 642 42 Modřice,
1127723363, která je přĺlohou č,' 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ć,. 2 ke smlouvě o nájmu býu zvláštního
určení č. 08_068/14180 na č. 4 v Domě spečovatelskou sluŽbou

dle předloŽeného návrhu,
podepsat.

Arménská 4 s
kteý je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi M dodatek
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu
o hospodaření MČ Brno-Bohunice za obdobĺ 01. - 05. 2017 dte předloŽeného návrhu,
kteý je přĺlohou č. 6 zápisu.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření
č,. 1tzMČ v rozpočtu MČ Brno_Bohunice pro rok 2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přĺlohou č. 7 zápisu.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost o poskytnutídotace z Jĺhomoravského kĘe
na akci ,,oprava vybraných částí oplocení pozemku při objektu Amerlingova 2 v MČ
Brno-Bohunĺce" dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá
starostovi Mt Žádost podepsat a vedoucĺ Fo zaslat na Kancelář hejtmana
Jihomoravského kraje.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) ředitelce
z důvodu odchodu do

starobního důchodu, finančnĺ dar ve výši 10.000Kč a ukládá vedoucí Finančního
odboru zajistit proplacenĺ schváleného Íinančního daru.
Hlasovánĺ - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada Mt Brno-Bohunice povotuje, v souladu s ustanovením $ 23 zákona Ö,. 561t2OO4
Sb', o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), výjimku v počtu dětĺ v jedné třídě Ms Brno, Amerlingova 4, na 26 dětí tj. 78 dětí
celkem a ukládá vedoucímu odboru sociálního sdělit toto stanovisko ředitelce MŠ
Brno, Amerlingova 4.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno_Bohunice poskytuje paníVěře Novákové, Brno,
příspěvkové organizace MŠ Pohádka Brno, Běloruská 4,
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí svybudováním 2 ks přĺpojky NN na pozemku
p.č,.2464t1 vk. ú. Bohunĺce, kteý je MČ svěřen, za účelem osvětlení plánovaných
přístřešků MHD při tramvajových zastávkách Švermova z centra a Švermova konečná,
ve směru do centra, a to pro vydání Územního souhlasu a s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí ke zŕízení sluŽebnosti sluŽebného pozemku p. č' 246411
v k. ú. Bohunice prostřednictvím odboru investičního MMB, dle předloŽeného zákresu
a za podmínek provedení obnovy všech dotčených ploch a uk!ádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

1 1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s aktualizací předloŽené dokumentace ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení záměr na akci ,,Úprava a rekonstrukce
veřejného prostranství u nákupního centra ulice Švermova" na pozemcích p. č,.2760,
p. ć,. 2761, p. č. 2762, p. ć,' 2763, p' č. 2764, p. ć,.276512, p. ć' 2767, p. č,' 2775,
p'č:.2779, p. č. 2780,p' č:.2783, p. č. 2804 asvěřených pozemcích MČ p. ě,.2464t1,
p.č;' 2768, p. č. 2769, p. č:.2773, vše vk. ú. Bohunice, zapsané na LV 10001 pro
statutárnĺ město Brno, zpracovanou v červnu 2017 , z' ć,. 11316/BohŠV/RDs,
lng' arch. Alešem Putnou, DlMENSE V.o's', Hrnčířská 15, 602 00 Brno, ll ztĺseeĺg
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje pojistnou smlouvu č. pojistníka o8-o79t17ĺMl
(č' pojistitele 7721045730) s pojišťovnou Kooperativa, a's., Vienna lnsurance Group,
sesídlem Praha 8, PobřeŽní 665t21, 1147116617, na pojištění exponátů během
výstavy,,Entita krajĺny a civilizace" umístěných v prostorách ÚnĺČ Brno_Bohunice, která
je přĺlohou č. 9 zápisu a ukládá starostovi MČ pojistnou smlouvu podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schváĺen.

13) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:

Rada MČ Brno_Bohunice bere na vědomí informaci odboru technických
sluŽeb týkající se nutných nákladů na provedení vánoční výzdoby na
sloupech veřejného osvětlenĺ podél ulice Dlouhá a na náměstí před radnicĺ'
Hlasování _ 5ĺ0ĺ116. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

mĺstostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


