
Zápis
z í06. zasedání Radv Mč Brn unice konaného dne í9.09.20'18

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

omluveni: Mgr. Stará

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Forma zá pisu h lasován í - pro/protll zdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, kteý je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

ll. Schválení zápisu Rady MC ze dne 05.09.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 1O5' zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 05.09.2018.
Hlasování _ 6101016

lll. Projednávané body dne 19.09.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením qýjimky
z čl. lV. odst' 1 písm. c zPravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných MČ Brno-Bohunice, a to z důvodu odborného a kvalitního
architektonického řešení uchazeče a na základě qýborných referencí z jiŽ dříve
realizovaných akcí, prioritou uvedeného projektu je kvalitní řešení z hlediska
různorodého typu opravy či rekonstrukce, dále nabídku dodavatele veřejn é zakázky na
akci ,,Úprava parteru objektu Dlouhá 3 v Brně-Bohunicích" od firmy oitvrrusr v'ó.s.,
Hrnčířská 15,602 00, Brno, lČ 27753379, s náklady vevýši 1o2.ooo Kč bez DPH,
smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti č' 08-082l18lTs
s firmou DlMENSE V.o.s', Hrnčířská 15, 602 00, Brno, lČ 27753379, která je přílohou
č' 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové dokumentace
a o inženýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-064117lTs na akci ,,Vybudování rezervoáru
vody v MČ Brno-Bohunice" s firmou VH atelier, spol. s.r.o., se sídlem Brno, Lidická
960/81, PSČ 602 oo, lČ 49437267, kteý je přílohou č. 3 zápisu, a to na změnu termínu
dokončení projektové dokumentace a ukládá starostovi MČ dodatek ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnost podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o91/18/Mo o centralizovaném
zadávání nákupu energií na období od 01 'o1'2019 do 31 '12'2019 na komoditní buze
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, se statutárním městem Brnem, se sídlem
vBrně, Dominikánské náměstí 196/1 ,602 oo, lČ 44992785. zastoupené lng. Petrem
Vokřálem, primátorem, která je přílohou č' 4 zápisu a ukládá starostovi MČ dohodu
podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje Dohodu č. o8-o93/18/Mo o ukončení smlouvy
o nájmu prostoru slouŽícího k podnikání c. 08-083/14lBo v objektu občanské
vybavenosti Dlouhá 57713, Brno s panem Romanem Šustrem, lČ 40969371, která je
přílohou č. 5 zápisu, Dodatek c' 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 08-
02Bl08/Bo v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno s panem Romanem
Šustrem, lČ 4o9 69 371, kteý je přílohou č. 6 zápisu a uk!ádá starostovi MČ dohodu
o ukončenísmlouvy a dodatek k nájemnísmlouvě podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Dodatek č' 2 k nájemní smlouvě č. 08-329/o3/Bo
na pronájem části pozemku p' č. 12601153 v k. ú. Bohunice při ulici Kamenice s panem
Romanem Šustrem, lČaogogs71,kteýje přílohou č,'7 zápisu a ukládá starostovi MČ
dodatek podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí změnu osoby ředitele Základní ško Brno
Arménská 2'1 rl ce, pana Mgr. Petra Holánka,

s účinnostíod 01 .09.2018, schva!uje podáníŽádosti
na odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje o změnu v údajích v rejstříku
škol a školských zařízení u Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace,
dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu, uktádá starostovi MČ a řediteli
Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace, předmětnou písemnou
Žádost včetně příloh podepsat a vedoucímu odboru sociálního zaslat tuto Žádost na
odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje vyplacení mimořádných jednorázovych odměn
pracovníkům úřadu za zajištění činnosti tajemníků výborů zMČ, komisí Rady MČ
ačlenů školských rad vroce 2018 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 9
zápisu, na základě ustanovení $ 102 odst. 3 zákona č. 128l2ooo Sb., o obcích
v platném znění, vyplacení jednorázor4ých peněžitých darů členům komisí Rady MČ,
kteří nejsou členy zastupitelstva, za práci v komisích V roce 2018 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 10 zápisu a ukládá vedoucí Finančního odboru zajistit
proplacení schválených odměn a peněŽitých darů'
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučeníVeřejné ochránkyně práv ve věci
udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postiŽením
a stanovisko odboru dopravy MMB v této věci, doporučuje odboru TS při přípravě
podkladů a starostovi MČ při podepisování souhlasů, dodrŽovat zásady obsaŽené
v doporučení Veřejné ochránkyně práv, zejména individuální přístup k řešení
jednotlivých případů a pouŽívat kritéria obsaŽená Ve schváleném Metodickém
doporučením pouze podpůrně.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemky p' č. 1321t73,
p.č. 1321168, p. č. 1321l2o a p. č' 1820lB, vše vk' ú' Bohunice Ve vlastnictví
statutárního města Brna, ke kteým MČ Brno-Bohunice vykonává správu, za účelem
realizace stavby ,,Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul. oSoVá", bere na
vědomí vstup na pozemek p. č. 182019 v k. ú. Bohunice ve spoluvlastnictví statutárního
města Brna a společnosti FAAT 8/2 Pevensey Str' East Geelong Victoria, ke kterému
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vykonává správu společnost Brněnské komunikace, a. s, Renneská třída787,Brno,za
účelem realizace stavby ,,Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul. osová",
souhlasí se stavbou ,,Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul. osová" na
pozemcích p.č. 1321173, p.č'1321168, p'č'1321120, p.č. 182ol8 a p.č. 1820/9, vše
v k. ú. Bohunice, dle projektové dokumentace společnosti Technické sítě a's., Barvířská
5, 602 00, jednající lng. Miroslavou Vranou, lČ 25512 285, za podmínky zajištění
obnovy obrusné vrstvy v celé šířce dotčených zpevněných ploch, včetně provedení
obnovy travních ploch, které budou dotčeny stavebními pracemi a za splnění podmínek
vydaných odborem technických sluŽeb ÚvČ Brno-Bohunice a ukIádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení kbodu č. 13) zgo. zasedání Rady MČ
Brno-Bohunice konaného dne 21'o2'2018, souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem
města _ prodejem části pozemku p č. 21412 v k. ú. Bohunice o ěře cca 50 m2 -
ostatn í plocha, jiná plocha - při ul. Nové Nivky,

a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko
Žadatelům'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice schváliIa návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng' Antonín Crha

místostarosta MČ
p. Milan Hrdlička


