
Zápis
z 99. zasedání Radv Mč Bľno-Bohunice konaného dne 27.06.2018

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

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

Forma zápisu h lasován ĺ - pro/protilzdržel se/přítom no.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednánĺ, do kteréh o zařadila
nový bod č. 18) Návrh na změnu usnesení Rady Mc kbodu č' 1) programu
z 95. zasedání konaného dne 02'05 '2018 a na zrušení usnesení k bodu č. 4) programu
z96. zasedání konaného dne 16'05'2018, nový bod č. 19) Stanovisko kŽádosti
o finanční prostředky z rozpočtu statutárnĺho města Brna na rok2019 a nový bod č. 20)
Stanovisko k Žádosti o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sĺdlišti'
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasovánĺ _7l0l0l7.

tl. Schválenĺ zápisu Rady Mč ze dne 13.06.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 98. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
16.06.2018.
Hlasování _7l0l0l7

lll. Projednávané body dne 27.06.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akcĺ ,,Rekonstrukce prostoru
bazénu v objektu ZŠ Armén ská 21 v MČ Brno-Bohunice", které jsou příloh ou č' 2 zápisu
a jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předseda - lng. Jan Novotný (náhradník - Vít
Pryg|), místopředseda - Josef Juras (náhradník - Mgr. Leoš Šmĺdek), člen - llona
Podborská (náhradník - Milan Hrdlička), člen - lng. lva Vošterová (náhradník -
lng. Petra Nováková), člen - Mgr' Jan Liščinský (náhradník - lng' Antonín Crha).
Přĺloha ć,.2 je uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Dodávka amontáŽ hernĺch prvků na hřiště při ulicích Gruzínská, Švermova a Uzbecká
v MČ Brno-Bohunice" od firmy Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131,666 01 Tišnov,
lČ 27738795, s náklady ve výši 128.124 Kč) bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-068/18/TS
sfirmou Bonita Group Service s.r.o', Koráb 131,666 01 Tišnov,ll27738795, která je
přílohou č. 3 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice rušĺ výběrové řízení na akci: ,,Přemístění elektrického měření
v objektu radnice MČ Brno-Bohunice" z důvodu nepodání žádné nabĺdky a schvaluje
vypsání nového výběrového řízenĺ pro výše uvedenou akci výzvou těmto firmám - Petr
BlaŽejovský, Husova čtvrt 1043,665 01, Rosĺce, Elektro Moravec, Petr Moravec, Val
'ĺ6,518 01, Dobruška, ELCER, s.r'o', Borkovany 355,691 75, Petr Kislinger, Týbova
8a, 602 00 Brno.
Hlasování _7ĺ0I0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Výměna výplní vchodových dveřĺ v objektu MŠ Švermova V MČ Brno-Bohunĺce'' od
firmy KoRoS, s.r'o', Stejskalova 984t37,615 oo, Brno, lČ 26926954, s náklady ve výši
90.060 Kč bez DPH, smlouvu odílo č. 08-072/18/TS sfirmou KoRoS, s.r.o,,
Stejskalova 984t37,615 oo, Brno' ll 26926954, která je přílohou ć,. 4 zápisu a ukIádá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen'

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-046/1BITS na
akci ,,Zateplení objektu radnice MČ Brno-Bohunice - ll. etapa" s firmou PRoFlPLAST
S.r'o., Vranovská 38,614 00, Brno, lĆ44964544,kteý je přílohou č' 5 zápisu, a to na
zvýšení ceny díla a ukládá starostovi l\ĺČ oooatek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů č. oB-
069/18/MČ se společností VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátnĺ kancelář, se sídlem
Brno, Lidĺcká 71Ot57, PsČ 602 oo, lČ 2%07601, která je přílohou č.6 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno Bohunĺce schvatuje Smlouvu o zpracování osobních údajů č. 08-
o7ot18lMČ s JUDr. et Mgr' Lubomírem Procházkou, advokátem, se sídlem Brno'
Lidická 2oo6t26, PSČ 602 oo, lČ 7B31875, která je přílohou č,. 7 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0t0t7 ' Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje Smlouvu o zpracování osobnĺch údajů č. oB-
071t18lMČ s firmou WebSport & Consulting service s.r'o., se sídlem Boskovice,
Dr' Svěráka 13, PsČ 680 01, lČ 29277825, která je přílohou č. 8 zápisu a ukládá
starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje upravené znění přílohy č' 3 obecně závazné
vyhlášky statutárnĺho města Brna č,' 1312015, o místních poplatcích, V€ zněnĺ
pozdějších změn, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 9 zápisu a uk!ádá
vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu
a financovánĺ Magistrátu města Brna.
Hlasovánĺ -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu souhlasit s předloŽeným návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č' 2012001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve zněnĺ pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č' 10 zápisu.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schválila protinávrh usnesenĺ ve znění _ Rada MČ požaduje
po zpracovateli dokumentu ,,Statut fondu mobility" provést následujĺcĺ změny v článku 3
PouŽití fondu - v bodě 3.1. upravit rozdělení příjmů FM, ato vpoměru 60 % městu
a40o/o do rozpočtu MČ, v bodě 3'4'2.1' zrušĺt opatření týkající se cyklistické dopravy
a zrušit celý bod 3.4'2'3. propagace, souhlasí s takto upraveným zněním ,,Statutu
Fondu mobilĺty", kteý je přílohou č. 11 zápĺsu a uk!ádá vedoucĺ odboru technických
sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor dopravy MMB.
Hlasovánĺ _ 6ĺ01117. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p. č' 3286 - ostatnĺ
plocha, zeleň a p' č. 3288 - ostatní plocha, zeleň, oba v k' Ú' Bohunice, z vlastnictví ČR

"Úzsvnĺ do vlastnĺctví statutárního města Brna, dále se zajištěním správy těchto
pozemků městskou částí Brno-Bohunice a uk!ádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s přĺstupem k pozemku p. č. 1055/1 po pozemku
p.č. 1097l12, oba vk' ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovĺsko Žadatelĺ.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasĺ s vybudováním vrtu pro odběr podzemních vod na
pozemku p. č' 'ĺ193151 v k' ú. Bohunice při ulici Lány za podmínky úhrady finančnĺch
nákladů na realizaci stavby v plné výši k tíŽi Zemědělského a obchodního druŽstva
Sady Staý Lískovec, se sĺdlem Mańina Ševčíka 639/46, 625 oo Brno, ll, 47916851,
a to v souladu s ustanovením stavebního zákona a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice vyhľazuje pro Účely volebnĺ kampaně pro volby do
Zastupĺtelstva MČ Brno-Bohunĺce a Zastupitelstva města Brna bezplatně sál bohunické
radnice max' na jeden termín na 2 hod., při vyšším počtu pak za úhradu 550 Kč/hod.
včetně DPH,'mąX. Tz stránky A4 vinformačním zpravodaji Naše Bohunice a ukládá
tajemníkovi ÚnĺČ zveřejnit toto stanovisko na úřední desce úřadu a na webových
stránkách MČ Brno-Bohunice.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zapojením příspěvkových organizacĺ Mateřská
škola Brno, Amerlĺngova 4, Mateřská škola Pohádka Brno, Běloruská 4, Mateřská škola
Brno, Uzbecká 30, Mateřská škola se speciální třĺdou pro děti s vadami řeči, Brno,
Švermova 11 do výzvy ,,Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování _
Šablony pro MŠ a zŠ lI. a MAP ll.", schvaluje písemné souhlasy MČ Brno-Bohunice se
zapojením výše uvedených příspěvkových organizací do předmětné výzvy, které jsou
přílohamĺ ć. 12, 13, 14 a 15 zápisu, ukládá starostovi lvlČ jeonotlivé souhlasy podepsat
a vedoucímu odboru sociálního zaslat podepsané souhlasy příspěvkovým organĺzacím'
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se zastavením řízeni a nrm ma
ne é hodn zůstavitele

zemřelého dne 07.12.2017 a ukládá vedoucímu Sociálního
ko notáři JUDr. Milanu Šmidrkalovi'

Hlasování _7l0l0ĺ7 ' Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice rušĺ své usnesenĺ k bodu č. 4) programu z 96. zasedání
konaného dne 16.05'2018, schvaluje nabídku Žadatele o pronájem prodejního stánku
na pozemku p. ö,. 2116/5 v k' ú. Bohunĺce při ulici Dlouhá, kteý se umístil jako druhý
v pořadí, a to od pana oguz Reshita, Smetanovo nábřeŽí 787ĺ63, 682 01 Vyškov,
ll28271o5o, smlouvu o nájmu prostoru slouŽícího podnikání č' o}-o73t18lMo na
pozemku p. č. 2116ĺ5 v k. ú. Bohunice při ul. Dlouhá s panem oguz Reshitem,
Smetanovo nábřeŽí 7B7t63,682 O1Vyškov, ll28271050, která je přílohou č' 16 zápisu
a uk!ádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7ĺ0ĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

odboru sdělit toto stanovis
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19) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Žádost MČ Brno-Bohunice o finanční prostředky
zrozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č,. 17 zápisu, ukládá starostovi t\ĺČ zaoost podepsat a vedoucí Finančního
odboru připravit k Žádosti veškeré poŽadované přílohy a odeslat v elektronické podobě
lng' Petře Fasurové'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada MČ Brno-Bohunice Žádá Radu města Brna o zařazení akce ,,Parkovací stání na
ulici Pod Nemocnicí a Vedlejší v MČ Brno-Bohunĺce" s rozpočtovanou částkou ve výši
2.000.000 Kč vč' DPH a akce ,,Kamerový systém Brno-Bohunĺce, doplněnĺ městského
kamerového dohledového systému" s předpokládanou částkou ve výšĺ 5.000'000 Kč"
vč. DPH do seznamu akci, na které město Brno poŽádá o dotaci z,,Programu
regenerace veřejných prostranstvĺ na sĺdlištĺ'' Ve výši 50 % nákladů, s tĺm, že
spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu města Brna a ukIádá vedoucĺ odboru
technických sluŽeb zaslat tyto poŽadavky na odbor ĺmplementace evropských fondů
MMB.
Hlasování _7l0ĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ
pan Milan Hrdlička


