
Zápis
z 103. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 08.08.2018

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, Mgr. Nádvorníková,
lng. Kamarád

omluveni: Mgr. Múdra' paní Podborská

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

Forma zápisu hlasování - pro/protilzdňel se/přítomno'

I. Pľogľam jednání:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 11) Návrh smlouvy o sdružených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nĺzkého napětí č. 08-
087l18/Mo (č. dodavatele 9551588016) v rámcĺ akce ,,Úprava a rekonstrukce veřejného
prostranství u nákupního centra ulĺce Švermova v MČ Brno-Bohunice". Schválený program
jednáníje přílohou č. 1 zápisu
Hlasování _ 5loĺoĺ5.

ll. Schválení zápisti Rady Mč ze dne í8.07.2018 adne 25.07.2018:

Rada MČ Brno-Bohunĺce schválila záptsze 101. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se
konalo dne 18.07.2018 a zápis ze 1o2. (mĺmořádného) zasedání Rady MC, které se konalo dne
25.07.2018.
Hlasování - 5ĺ0ĺ015.

lll. Projednávané body dne 08.08.2018:

1) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje zadávaci podmínky na akci ,,opravy a rekonstrukce
kontejnerových stání v MC Brno-Bohunĺce" a seznam firem, které budou vyzvány k podání
nabídky' Zadávaci podmínky a seznam firem jsou přílohou ć,.2 zápisu' Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předseda - Mgr. Leoš Šmĺdek, místopředsedkyně _ paní llona
Podborská, člen - lng' Tomáš Moštěk a náhradníky komise - pana Josefa Jurase, pana Milana
Hrdličku a lng' Antonína Crhu. Přĺloha č,' 2 je uloŽena na odboru technĺckých sĺuŽeb.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Rozšíření
stávajícĺch parkovacích míst na ulici Ukrajĺnská v MČ Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKO, s.r.o',
Bohunická 501/9, 66448 Moravany, lČ 255o4o11, s náklady vevýši 468.563,35 Kč bez DPH,
smlouvu odĺlo č' 08-086/18/TS sfirmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická 501/9, 66448 Moravany,
lc 255o4o1 1, která je přílohou č. 3 zápĺsu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen'

3) Rada MC Brno-Bohunice schvatuje dodatek č' 1 ke smlouvě o dílo č. o8-o78/18/TS na akci
,,Stavební úpravy třĺdních oddělení a interiérové řešení MŠ Švermova 11 v MČ Brno_Bohunice"
sfirmou KoRoS, s.r.o', Stejskalova984ĺ37,615 oo, Brno, lČ 26926954, ktený je přílohou č.4
zápisu, a to na zvýšení ceny díla a ukládá starostovĺ MČ dodatek ke smlouvě o dĺlo podepsat.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje Dílčí smlouvu o poskytování sluŽeb Vodafone oneNet -
hlasové sluŽby ö' o8-o83/18/Mc k rámcové dohodě mobilních hlasových a datových sluŽeb pro
statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna č.5318172900, se
společností Vodafone Czech Republĺc a.s., se sĺdlem náměstí Junkových 2808ĺ2, Stodůlky,
155 00 Praha 5,lc25788001, týkající se nákupu mobilních hlasových adatových sluŽeb, která
je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ dílčísmlouvu podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.



-2-

5) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o hospodaření MČ
Brno-Bohunĺce za období o1. - 07 '2o18 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č. 6 zápisu.
Hlasování _ 5l0ĺ0l5' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno_Bohunice doporuěuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled Rozpočtu MČ
Brno-Bohunice na období 2o2a _ 2024 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 7 zápisu.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

7) 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' 20ĺ2001, kterou se vydává Statut města Brna, Ve znění
pozdějších vyhlášek, kteý je přílohou č. 8 zápisu.
Hlasovánĺ _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice stanovuje pro rok 2018 maximální ěástku peněŽitého daru pro členy
komisí Rady MČ, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Bohunice, a to ve výši 2.490 Kč.
Hlasovánĺ _ 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. g/RMc v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2018 dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 9 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení'
Hlasování _ 5ĺ0l0l5' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje lnventarizační zprávu o provedení mimořádné
ĺnventarizace majetku, která je přílohou ö. 10 zápisu, včetně lnventurních soupisů
z provedených fyzických inventur hmotného a nehmotného majetku v celkovém počtu čtyři
a ukládá starostovi MC podepsat lnventurní soupisy, které jsou přílohami č. 11 až 14 zápisu.
Přílohy ě,. 10 aŽ' 14 zápisujsou uloŽeny na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 5ĺol0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje smlouvu o připojení kdistribuční soustavě znapěťové
hladiny nízkého napětí č. dodavatele 12395681, č. odběratele 08_087/18/Mo, se společností
E.oN Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151t6, Česká Budějovice 7, 370 01,
l?26078201, která je přĺlohou č. 15 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o připojení
k distribuční soustavě podepsat.
Hlasování _ 5ĺol0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
p. Milan Hrdlička


