
Zápis
z 9í. zasedání Radv MČ Brno-Bohunice konaného dne 07.03.2018

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

Zasedánířídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.

Fo rma zá p is u h lasován í - pro/protil zdĺžel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č' 14) Stanovisko k souhlasu s prodlouŽením dočasnosti stavby chodníku a veřejného osvětlenĺ
mezi ulicemi Svermova a osová v MC Brno-Bohunice' Schválený program jednání je přílohou
č. 1 zápisu.
Hlasování _ 4loĺ0ĺ4.

II. Schválenĺ zápisu Rady Mč ze dne 21.02.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 90. zasedání Rady MĆ, které se konalo dne
21.02.2018.
Hlasování _ 4ĺ0ĺoĺ4.

III. Projednávané body dne 07.03.2018:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,oprava předprostoru ZŠ a MŠ
Vedlejší 10 vMC Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou Ö.2 zápisu,
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení - předseda pan Milan Hrdlička (náhradník lng. Antonín
Crha), místopředseda lng. Antonín Brzobohatý (náhradník lng. Jan Novotný), člen Mgr. Leoš
Smídek (náhradník pan Josef Juras), člen paní Kateřina Schielová (náhradník lng. Tomáš
Moštěk), člen lng. lva Vošterová (náhradník JUDr' Michaela Kučerová). Příloha ö,. 2 zápisu je
uloŽena na odboru technických sluŽeb'
Hlasování _ 4ĺ0ĺoĺ4' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunice vylučuje společnost TOPSTAV s'r.o., Vranovská 95, 6'14 00, Brno,
z důvodu nedodrŽení části zadávacích podmínek - nedoloŽení autorĺzace pro obor dopravní
stavby, chybějícího podpisu jednatele na čestném prohlášení o tom, Že dodavatel nebyl v zemi
svého sídla v posledních 5 letech pŕed zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č' 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíŽí (podle $ 74 odst. 1 písm.
a) zákona o zadávání veřejných zakázek), toto musí splňovat právnická osoba a zároveň kaŽdý
člen statutárního orgánu (podle $ 74 odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek)
a početních nesrovnalostí v krycím listu, schvaluje pořadí nabídek dodavatelů veřejné zakázky
na akci ,,oprava ulice Pod Nemocnicív MC Brno-Bohunice" takto:

1. ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 5o'1/9, 664 48 Moravany, lĆ 25504011, s náklady ve výši
1.158.768,10 Kč bez DPH,

2. PŘEMYSL VESELÝ stavebnía inŽenýrská činnost s.r.o., PraŽákova 1000/60, 619 00 Brno,
lC 25342100, s náklady ve výši 1'237.557 Kč bez DPH,

3. SlMosT, s.r.o., Jiżní náměstí 32t15,619 00 Brno, lČ: 46995803, snáklady ve výši
1'296.797 Kč bez DPH,

smlouvu o dílo ě. 08-034/18/TS se spoleěností ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 50119,664 48
Moravany, lČ 25504011 ascenou vevýši 1.158.768,10 Kč bez DPH, která je přílohou č. 3
zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování - 5ĺ0ĺ015. Návrh usnesení byl schválen.
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3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-037ĺ18tMC o zajištění akceptace plnění
předmětu veřejné zakázky,,Provoz bezdrátové WiFi sítě na území sMB' se statutárním městem
Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1 , 602 00 Brno, týkajĺcí se provozování a správy WiFi
sítě na území městské části Brno-Bohunice, která je přílohou č,. 4 zápisu, první lokalitu pro
provozování WiFi sítě na ljzemí MC Brno-Bohunice, a to náměstí před budovou radnice MC
Brno-Bohunice na ulici Dlouhá, ukládá starostovi lrĺc oonoou podepsat a RNDr' Šafránkové
zaslat toto stanovisko na odbor městské informatiky MMB.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o hospodaření MC
Brno_Bohunice za období 01. _ 02.2018 dle přcdloŽcnóho návrhu, ktcrý jc přílohou č. 5 zápisu'
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Racla MC Brno-Bohrlnice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/RMČ v rozpočtLl MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukIádá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-036/18/Mo o ukončení náje mní smlo
č.08-104/05/Bo na rona m zastavěného mku č. 1321l12 vk. ú' Bohunice s

která je přílohou č. 7 zápisu, záměr pronajmout pozemek p. č. 1321ĺ12 v k. ú' Bohunice při
ul. NeuŽilova, pod stavbou garáŽe na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtol, za
nájemné 50 Kč/m2lrok, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi t\ĺc oonoou a záměr
podepsat a vedoucíodboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7l0loĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dohodu č' 08-038/18/Mo o ukončení nájemní s
ć,.0$-297l04lBo na cásti č. 1321ĺ11 v k. Ú' Bohunice s

která
je přílohou č. 9 zápisu, záměr pronajmout část pozemku p.č. 1321111 vk. ú. Bohunice při
ul. Pod Nemocnicí, zastavěnóho objektem garáŽovóho domu na dobu neurčitou,
sjednoměsíční výpovědní lhůtou, za nď1emné 50Kć,lmzĺrok, kteý je přílohou č' í0 zápisu,
ukládá starostovi MC dohodu a záměr podepsat a vedoucÍ odboru majetkového a kontroly
záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7 l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ - Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvĺdaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku MC dle vyŕazovacích protokolŮ č,. 112018 až70ĺ2018, které jsou přílohami č. 11 aŽ80
zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistit provedení fyzické likvidace
v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka ć,.4ĺ2005 a vedoucí Fo zajistit odúčtování
z finanční evidence. Přílohy č. 11 aŽ č,' 80 zápisu jsou uloŽeny na odboru majetkovém
a kontroly.
Hlasován í _ 7 10ĺ0ĺ7 ' Návrh usnesen í byl schválen '

9) Rada MC Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na ,,Pronájem prostoru slouŽĺcího podnikání na
pozemku p č. 211615 v k' ú. Bohunice při ul. Dlouhá" pro nedodżení cen stanovených
zadavatelem a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko uchazeči
a následně zveřejnit nový záměr.
Hlasování - 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada Mc Brno-Bohunice souhIasí se zásobováním restaurace V objektu oc Kavkaz
v dodávkových automobilech ze zásobovacího dvora na ručním vozíku přes chodník u jiŽního
průčelí objektu oC Kavkaz do pasáŽe za podmínky, Že v důsledku zásobování nebude
poškozována účelová komunikace ústící do zásobovací dvora, nebudou pojíŽděny chodníky ani
přiléhající plochy zeleně a v případě jakékoliv škody musí být tyto nahlášeny na odbor
technických sluŽeb ÚvČ grno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat
toto stanovisko společnosti |MAG Architekt, s.r.o., Lidická 49,602 00 Brno.
Hlasování -7ĺol0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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11) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje uloŽení povinnosti Íyzické asistence při blokovém čištění
v MC Brno-Bohunice Městské policii, revír Západ, a to Ve dnech dle harmonogramu blokového
čištění vMČ Brno-Bohunice Vroce 2018v termínech 06'04' - 30.04.; 27.08. - 10.09.; 17'1o. -
31.10., vŽdy od 08:00 hod. do 17:00 hod. a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat
toto stanovisko vedoucímu Městské policie, revír Západ.
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada Mt Brno-Bohunice souhlasĺ se zastavením ŕízení a tm ne é hod
zůstaviteleI,
stanovis

zemřelého dne 07.12'2017 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto
ko notáři JUDr. Milanu Šmidrkalovi.

Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a ímm ne hod

Hlasování _ 7 ĺoĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen

13) Rada MČ
zůstavitele
zemřelého dne 22.01'2018 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
JUDr' Lubomíru Mikovi.
Hlasování - 7 ĺ0ĺ017 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje písemný souhlas s prodlouŽením dočasnosti stavby
chodníku a veřejného osvětlení mezi ulicemi Švermova a osová v Mt Brno-Bohunice
spoluvlastníků pozemku p. ć,' 285617 v k' ú. Bohunice - Svěřenský fond Bettiny Stapleton,
Thomas Karen, Mary Anderson Eirĺch Kohn, a Michael Paul Kohn, kteý je přílohou č. 81 zápisu
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovisko právnímu zástupci
spoluvlastníků pozemku p. č. 285617 v k. ú. Bohunice'
Hlasování - 7l0ĺ0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Milan Hrdlička




