
Z á p i s 
 

z 107. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 10.10.2018 
 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, MUDr. Pejčoch, Mgr. Stará, Mgr. Múdra, Mgr. Nádvorníková, 

paní Podborská, Ing. Kamarád 
 
Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha. 
 
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 
I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila předložený program jednání, do kterého zařadila nový bod 
č. 16) Návrh vyjádření k projektu sportovního zařízení hokejové a bruslařské haly Hokejového 
centra mládeže Bohunice, z. s., ve sportovním areálu TJ Tatran Bohunice. Schválený program 
jednání je přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 19.09.2018: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 106. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
19.09.2018. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
III. Projednávané body dne 10.10.2018: 
 
1) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu 

ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“, ukládá starostovi MČ podepsat Rozhodnutí o zrušení 
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ 
Brno-Bohunice“, které je přílohou č. 2 zápisu a vedoucí Odboru technických služeb zajistit 
vypsání nového výběrové řízení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje příkazní smlouvu č. 08-097/18/TS na zajištění odborné 

a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“, včetně 
zplnomocnění firmy WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 
Boskovice, IČ 29277825, k zastupování příkazce ve všech věcech týkajících se předmětné 
veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ příkazní 
smlouvu podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci „Úprava 

veřejného prostoru zastávky MHD Běloruská v MČ Brno-Bohunice“ od Ing. Aleše Drlého, 
Lošťákova 879, 506 01 Jičín, IČ 66585708, s cenou bez DPH ve výši 72.100 Kč, smlouvu 
o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-098/18/TS s vybraným 
uchazečem, která je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci „Rozšíření 

parkovacích stání na ulici Švermova v Brně-Bohunicích“ od firmy EUROtrace s.r.o., Bellova 
371/42, 623 00, Brno, IČ 27685837, s náklady ve výši 95.000 Kč bez DPH, smlouvu 
o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-096/18/TS s firmou 
EUROtrace s.r.o., Bellova 371/42, 623 00, Brno, IČ 27685837, která je přílohou č. 5 zápisu 
a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti 
podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/RMČ v rozpočtu MČ Brno-

Bohunice pro rok 2018 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno Bohunice požaduje po GARAGE, družstvu, se sídlem Brno, Rolnická 5, 

IČ 25340115, za užívání pozemků p. č. 3023/3 a p. č. 3023/2, oba v k. ú. Bohunice, bez 
právního důvodu za období prosinec 2015 až prosinec 2017, zaplacení částky 151.017 Kč 
z titulu bezdůvodného obohacení, schvaluje Výzvu k zaplacení finanční náhrady ve výši 
151.017 Kč dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi MČ 
Výzvu k zaplacení finanční náhrady ve výši 151.017 Kč podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
7) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 1215/4, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bohunice, z vlastnictví ČR ÚZSVM do vlastnictví 
statutárního města Brna, se zajištěním správy tohoto pozemku městskou částí Brno-Bohunice 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru 
MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 876/31, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bohunice, z vlastnictví ČR ÚZSVM do vlastnictví 
statutárního města Brna, se zajištěním správy tohoto pozemku městskou částí Brno-Bohunice 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru 
MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
9) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se stavbou „Multifunkční objekt Dlouhá/Jihlavská, Brno, 

SO 19 – Teplovodní přípojka“ dle projektové dokumentace společnosti THERMOPLUS, s.r.o., 
Obřanská 60, 614 00 Brno, IČ 44960786, pro vzniklou kolizi trasy teplovodní přípojky 
s dřevinami v ploše veřejné zeleně na pozemku p. č. 2057/1 v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
10) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se vstupem na pozemek p. č. 1197/19 v k. ú. Bohunice ve 

vlastnictví statutárního města Brna, ke kterému MČ Brno-Bohunice vykonává správu, za účelem 
realizace stavby „RK - Propojení chodníku Dlouhá“, bere na vědomí vstup na pozemek 
p. č. 1231/7 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, ke kterému vykonává 
správu společnost Brněnské komunikace, a. s, Renneská třída 787, Brno, za účelem realizace 
stavby „RK - Propojení chodníku Dlouhá“, souhlasí se stavbou „RK - Propojení chodníku 
Dlouhá“ na pozemcích p. č. 1197/19 a p. č. 1231/7, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví 
statutárního města Brna, dle projektové dokumentace společnosti LB projekt – water of 
engineering, s.r.o., Kounicova 685/20, 602 00 Brno, IČ 29262747, pro investora Brněnské 
komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, s vydáním územního souhlasu 
a stavebního povolení k výše uvedené stavbě a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly 
sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v mateřské 

škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, a to z počtu 
51 žáků na 50 žáků s účinností od 01.11.2018, podání žádosti na Odbor školství Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje o změnu v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 
u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, dle předloženého návrhu, který je 
přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi MČ a řediteli příspěvkové organizace písemnou žádost 
včetně příloh podepsat a vedoucímu Odboru sociálního zaslat tuto žádost na Odbor školství 
Krajského úřadu JMK. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Inventarizační zprávu o provedení mimořádné 

inventarizace majetku, která je přílohou č. 9 zápisu, včetně Inventurních soupisů z provedené 
fyzické inventury hmotného a nehmotného majetku v celkovém počtu dva a ukládá starostovi 
MČ podepsat Inventurní soupisy, které jsou přílohami č. 10 a 11 zápisu. Přílohy č. 9 až 11 
zápisu jsou uloženy na Odboru majetkovém a kontroly. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného 

majetku MČ dle vyřazovacích protokolů č. 71/2018 až 80/2018, které jsou přílohami č. 12 až 21 
zápisu, ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly zajistit provedení fyzické likvidace 
v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka č. 4/2005 a vedoucí FO zajistit odúčtování 
z finanční evidence. Přílohy č. 12 až č. 21 zápisu jsou uloženy na Odboru majetkovém 
a kontroly. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů č. 08-100/18/MČ 

s firmou WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem Boskovice, Dr. Svěráka 13, PSČ 680 
01, IČ 29277825, která je přílohou č. 22 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků p. č. 1333/21, 

p. č. 1333/22, p. č. 1333/2, p. č. 1334/5 a p. č. 1334/7, vše v k. ú Bohunice v lokalitě Kampus 
Bohunice, o celkové výměře cca 500 m2, ve dnech 22.10.2018 až 04.11.2018 za účelem 
umístění cirkusu OHANA, jednající paní Marcelou Joovou, IČ 87867095 a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Odboru správy majetku MMB. 
Hlasování – 6/0/1/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje vyjádření k projektu sportovního zařízení hokejové 

a bruslařské haly Hokejového centra mládeže Bohunice, z. s., ve sportovním areálu TJ Tatran 
Bohunice dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 23 zápisu a ukládá starostovi MČ 
vyjádření podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ……..………………………… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha p. Milan Hrdlička 


