
Zápis
z 100. zasedání Radv Mě Bľno-Bohunice konaného dne 11.07.2018

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

omluven: pan Hrdlĺčka

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

Forma zápis u h lasován í - p ro/p ľotil zdržel se/přítom no.

l. Program jednánĺ:

Rada MČ Brno_Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
nový bod ć. 12) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dĺlo č' 08-053/18/Ts na akci ,,oprava
přeđprostoru Zš a MŠ Vedlejší 10 vMČ Brno-Bohunice" a nový bod č' 13) Stanovisko
k umístění stojanu na jízdní kola v prostoru oC Kavkaz u severního vstupu na pozemku
p. ć,.2768 v k. Ú. Bohunice' Schválený program jednánĺje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování - 6101016'

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila Mgr' et Mgr. Lucii Starou podepsáním zápisu
z 1OO' zasedání Rady MČ.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MG ze dne 27.06.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátita zápis z 99. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
27.06.2018.
Hlasování _ 6101016

!l!. Projednávané body dne 1 1.07.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele-veřejné zakázky na akci
,,Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v MŠ Švermova 11 v MČ Brno-
Bohunice _ stavební a architektonické řešení" od fĺrmy KoRoS, s.r'o., Stejskalova
984t37,615oo, Brno, lČ 26926954, s náklady vevýši 310.738,95 Kč bez DPH,
smlouvu o dílo č. 08_075/18/Ts s fĺrmou KoRos, s.r.o', Stejskalova 984137, 615 00,
Brno, lČ 26926954, která je přílohou ć,'2zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Stavební úpravy třĺdních oddělení a interiérové řešenĺ v MŠ Švermova 11 v MČ Brno-
Bohunice _ interiérové řešení" od firmy Antonĺn Brtník - TRUHLÁŘsrvĺ, Sivice 501,
664 07, Pozořice, lČ 10550003, s náklady ve výši 178.750 Kč bez DPH, kupní smlouvu
č. 08-076/18ffS sfirmou Antonín Brtník TRUHLÁŘSTVĺ, Sivice 5o1, 66407,
Pozořice, lČ ĺossooO3, která je přílohou č' 3 zápisu a ukládá starostovi MČ kupní
smlouvu podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.
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3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuie smlouvu o dílo č. oB-o74/18/TS na opravy
vybraných účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice,
tj. schodiště na ul. okrouhlá, prostor v MŠ Běloruská, propad chodníku v zadnĺm traktu
domu Souhrady 6, schodiště k bytovému domu Spodní 24, přístupový chodník
k bytovému domu Švermova 14, oprava chodníku kolem trafostanice u domu
okrouhlá 5, palisáda kolem chodníku u domu Rolnická 1, svah u skateparku v parku
osová, se společnostĺ ZEMAKO, S. r. o', Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lČ255o4o1'l, která je přílohou ć,. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 11 kdohodě kzabezpečení výkonů
a úhradě činnosti v samostatné působnosti dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou
č. 5 zápisu a ukládá starostovi nĺČ dodatek podepsat'
Hlasovánĺ _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 6 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

6) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí popĺs projektu ,,Parkour hřiště v Bohunicích"
na území městské části, kteý je přílohou č' 7 zápisu, skutečnost, Že finanční prostředky
na realizaci a správu projektu ,,Parkour hřiště v Bohunicĺch" budou hrazeny z prostředků
participativního rozpočtu města Brna po dobu tří let, skutečnost, Že realizace projetku
,,Parkour hřiště v Bohunicĺch" je závislá na výsledku hlasování občanů města, které
proběhne v listopadu 2018, souhlasí s realĺzací předloŽeného projektu ,,Parkour hřiště
v Bohunicĺch" v roce 2019 a ukládá vedoucĺ Finančního odboru zaslat stanovisko na
MMB.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí popis projektu ,,Rezervoár vody - Červený
kopec" na území městské části, kteý je přílohou č' B zápisu, skutečnost, Že finanční
prostředky na realizaci a správu projektu ,,Rezervoár vody - Červený kopec" budou
hrazeny z prostředků participativního rozpočtu města Brna po dobu tří let, skutečnost,
Že realizace projektu ,,Rezervoár vody - Červený kopec" je závislá na výsledku
hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2018, souhlasí s realizací
předloŽeného projektu ,,Rezervoár vody - Červený kopec" V roce 2019 a ukládá
vedoucí Finančnĺho odboru zaslat stanovĺsko na MMB.
Hlasování _ 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s omezením pojízdného prodeje a vyjmutím části
pozemků bezprostředně sousedĺcích s pozemky oc Campus Square z nařízení
statutárního města Brna č' 112002, kteým se vydává ,,TrŽní řád", Ve znění pozdějšĺch
naŕízení a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování _ 5l0l1ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhtasĺ s umístěním dřevěné plastiky ,,Vodopád" před
bytový dům Arménská 13 na pozemek p. č'.2277 nebo p. č' 2306, oba v k. ú' Bohunice,
a to dle vyjádření správců sítí, nesouhlasí se spolufinancovánĺm nákladů potřebných
na realizaci umístěnĺ předmětné plastiky před dům Arménská 13 anĺ s převzetím díla do
majetku obce a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadateli.
Hlasování - 610ĺ016' Návrh usnesení byl schválen.
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10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s instalací elektrĺckých kabelů s příkonem 380 W
v prodejním stánku na náměstí Dlouhá č. p' 806 a umístěním vĺtrĺny, stolků a Žĺdlí pod
střechu prodejnĺho stánku a ukládá vedoucĺ odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovĺsko Žadateli'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením Yízení a antm ne
hodnotv zůstaviteleI ho dne 31.03.2018 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit
toto stanovisko notářce Mgr' Petře Vymazalové.
Hlasovánĺ _ 61010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

'ĺ2) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-053/1BITS na
akci ,,oprava předprostoru ZŠ a MŠ Vedlejší 1o vMČ Brno-Bohunice" sfirmou
ZEMAKO, s'r'o', Bohunická cesta 5o1/9, 664 48, Moravany, lČ25so4011, kteý je
přílohou č. 9 zápisu, a to na zvýšení ceny dĺla a uk!ádá starostovĺ vČ dooatek ke
smlouvě o dílo podepsat.
Hlasovánĺ _ 6ĺ010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí sumístěním stojanu na jízdní kola vprostoru oC
Kavkaz při ulici Švermova dle pokynĺ ÚĺuČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasovánĺ _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen'

14) Různé - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesenĺ ve znění:
Rada MČ Brno_Bohunice mění své usnesení k bodu č' 15) zápisu
z99. zasedánĺ konaného dne 27.06.2018 ve smyslu bezplatného vyhrazení
sálu bohunické radnice max' na jeden termín na 2 hod', při vyšším počtu pak
za Úhradu 550 Kč/hod. včetně DPH a max. Tz stránky A4 v informačním
zpravodaji Naše Bohunice, a to pouze pro úcely volební kampaně pro volby
do Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice a ukládá tajemníkovi ÚľrĺČ zveřejnit
toto stanovisko na úřední desce Úřadu a na webových stránkách MC Brno-
Bohunice
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ: .
lng. AntonÍn Crha

členka Rady MČ
Mgr. Lucie Stará


