
Zápis
z 1O8- zasedání Radv Mč g hunice konaného d 31.10.2018

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

omluvena: paníPodborská

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

Forma zápisu h lasován í - pro/protit zdržel se/přítom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvállla předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č' 21) Návrh na schválení přijetí účelově určeného peňězního daru od společnosti nýtun,
spol. s r.o., př'lspěvkovou organizací MŠ Brno, Amerlingova 4. Schválený program jednání je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

!l. Schválení zápisu Rady MČ ze dne í0.10.2018:

Rada MČ Brno-Bohunice schvállla zápis ze 1O7 ' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
10.10.2018.
Hlasování _ 6101016'

l!l. Projednávané body dne 31.10.2018:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Elektronický
zabezpeč,ovací systém pro ÚvlČ Brno-Bohunice _ technologiiký upgradá' od firmy oP Securitý
s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927t8, Černá Pole, 602 00 Brnó, tČ zl1qqs15, s ná'klady ve výši
71.427,00 Kč bez DPH,'smlouvu o dílo na realizaci a servis elektronického zabezpečovacího
systému č.08-'103/18/MČ, která je přílohou č.2 zápisu a ukládá starostovi ruČ smt'ouvu o oiro
podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti na akci ,,Úprava školní kuchýně v objektu MŠ
Ť:llilg-g"^l 4 v MČ Brno-Bohunice" od lng. Aleše Drlého, Lošt'ákova 879, 506 01 Jičín,
lC66585708, s cenou bez DPH ve výši 266.640 Kč', smlouvu o dílo č. o8-1o4/18/Ts
s vybraným uchazečem' která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu
podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace a o inŽenýrské pomoci na akci ,,Úprava školní kuchyně v o'n;e1tu zŠ
Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice; od společnosti PROJECT building s.r.o., Erbanova 375t8,
602 00 Brno, lČ 47917431, s cenou bez DPH ve výŠi 336.000 Kč] smlouvu o dílo č. 08-
106/18/Ts svybraným uchazečem, která je přílohou č' 4 zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bo.hunice schvatuje smlouvu č. 08-'|o1118/Ts (č. dodavatele 5100/engA/18/18)
na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2o18l2o19 v MČ Brno-Bohunice, která jj přílohou
č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke Smlouvě o bezpečnostních sluŽbách č. 08-
062/09/MČ, uzavřené dne 25.05'zoog mezi statutárním městem 

'g'n"-, 
úČ É'*_B;;ň"

aspolečností oP Security s.r'o', lČ 277445'15, se sídlem Brno, Heršpická 796/11, který je
přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi ruČ dodatek č. 1 podepsat.
Hlasování _6101016' Návrh usnesení byl schválen.



6)

7)
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Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí snabytím pozemků p. ó. 1247121, p. č. 1247152,

p. č' 1247t58, p. č. 1247t5g, p. č. 1247160, p. č,. 1247t61, p. č,' 12471133 a p. č. 12471137, vše

u x. o. Bohunice při ul. Jihlavská do vlastnictví statutárního města Brna, se zajištěním správy

těchto pozemků z úrovně MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly

sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.
HlasovánÍ - 6l0t0l6. Návrh usnesení byl schválen'

Rada MČ Brno_Bohunice schvaluje výpovědi smlouvy o dílo č,' o8-423t99/MČ (u zhotovitele

č. 11/99) a smlouvy o dílo č.66/98/tvlČ (u zhotovitele 13/36/98), uzavřené se společností LEN|A

BRNo, s.r.o., se sídlem Bohunická 52,657 44 Brno, lČ 25300113, na provádění oprav-,

revizních zkoušek a zkoušek funkÓních schopností zařizeni v objektech Dlouhá 3, ZUŠ
Bohuňova 25 a 27, SVČ Lány 3 a SVČ Švermova 19, které jsou přílohami č. 7 a č.8 zápisu

a ukládá starostovi MČ výpovědi smluv o dílo podepsat.
Hlasování- 6i0l0/6. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájem ní smlouvu č. 08-095/18/Mo na pronájem části

pozem ku p. č. 2252 v k. ú. Bohunice při ulici Amerlingova pro realizaci stavby parkoviště s pěti

parkovacími místy a obratištěm ,,So 101 (Parkoviště K + R)", po dokončení vyuŽívané rodiči

s dětmi přijíŽdějícími k ZŠ Arménská 21 v režimutzv Kiss and ride" a současně rkovací

stán ípro potřeby domu Bohuňova 181/8, s
ládá starostovi M smlouvu podepsatlČ26923289, která je přílohou č.9 zápisu a uk

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-1o5/18/MČ o poskytnutífinančního

daru ve výši 5o.ooo Kč na finanóování kultury od společnosti AKUSTART s. r. o., se sídlem

Husovo nám' 464117,767 01 KroměříŽ, lČ 49967894, která je přílohou č' 10 zápisu a ukládá
starostovi MČ darovací smlouvu podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-1 o2l18lÚČ na darování 2 ks cedulí

s nápisem ,,obec přátelská rodiná' uzavřenou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo

nám. 3, Brno, lČ 70888337, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem JK, která je

přílohou č. 11 zápisu, přijímá do majetku obce 2 ks cedulí s nápisem ,,obec přátelská rodině"

a ukládá starostovi MČ darovacísmlouvu podepsat.
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen'

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-1o9/18/Mo o ukončení Smlouvy o záručním

a pozáručním servisu objektovéhó zařizeni LATls č. o8-330/01/Bo (u zhotovitele č,.6412001)

u ónié1tu SVČ Lány 3, dóhodu č. o8-11o/18/Mo o ukončení Smlouvy o záručním a pozáručním

servisu objektovéh o zařízenÍ LATls č. o8-332/o1/Bo (u zhotovitele-č. 66/2001) v objektu SVČ
Švermova',19, dohodu č. 18-1 11t|1tuo o ukončení Smlouvy o záručním a pozáručním servisu

objektového zařízení LATls č. o8-334/o1/Bo (u zhotoúitele č. 68/20ó1) vobjektu 29Š
Bohuňova 27, všechny uzavřené se společností Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57,

617oo Brno, lČ 619l+731, na provoz a údrŽbu objektového zařizení systému LATls,
napojeného na zabezpečovací systém Městské policie Brno ve výše uvedených objektech _dle
předloŽených návrhů, které jsou přílohami č. 12, č,' 13 a č;' 14 zďpisu a ukládá starostovi MČ

schválené dohody podepsat.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č...o8-107/18/Mo o ukončení dohody č. 08-

327to1lBo (č. 22to2 u provozovaiele) o ochraně objektu a majetku 
-prostřednictvím-- 

pultu

centralizované ochrany objektu pro SVČ a Knihovnu J. Mahena, Lány 3, Brno, která je přílohou

č. 15 zápisu, dohodú č. o8-1o8/18/Mo o ukončení dohody i. č. 08-319/01/80 (č,.7102

u provo'ouatele)..o 'ochraně objektu a majetku pros'třednictvím pultu centralizované ochrany

ou1"rtu pro sÝČ Švermova 19, Brno, která je přílohou č_ 16 zápisu, obě uzavřené se

Státutárním městem Brnem, Městskou policií Brno, se sídlem Štefánikova 112143,602 00 Brno-,

jednající panem Bc. Lubošem oprchalem, ředitelem MP, lČ 44992785 a ukládá starostovi MČ

dohody podePsat.
Hlasování _ 6t0l0l6. Návrh usnesení byl schválen.
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13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 2 knájemní smlouvě č. o8-o97/1olBo
a dodatek č,. 4 k nájemní smlouvě č. 08-328/98/80, oba uzavřené se Základní uměleckou
školou Fr. Jílka, se sídlem Vídeňská 52, 639 00 Brno, lČ 44 993 536, na pronájem nebytových
prostor vobjektu Bohuňova 27 aAmerlingova 2, které jsou přílohami č. 17 a č. 18 zápisu
a ukládá starostovi MČ oodatky podepsat.
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zrušení nápravných opatření Ve smyslu povinnosti
příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, informovai zřizovatele o výdajích nad
10.000 Kč včetně DPH u poloŽek spotřeba materiálu, opravy a udrŽování a služby á ukládá
lng. Florianové sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21'
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen'

'15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přivlastnění opuštěných dvaceti bankovek EURo
v hodnotě 1 kus á 100 EUR s čísly X072422o473, s 19666758436, s 251 56347442,
s20147799832, N 41094948855, S09643936786, X 06112948682, X 04462056938,
s 20206696759, X 06548022965, U 17021442767, S 20781492622, S 05931 097873,
s 20042740897, S 06684705763, 520522515165, S 10830497902, S 1101 2463619,
S 17486663092, N-21064276182, nalezených dne 21.o9.2o15 v obálce v poštovní schránce při
budově radnice MČ Brno-Bohunice na adrése Brno, Dlouhá 577t3, statutjrním městem Brnem,
MČ Brno-Bohunice, vsouladu se zněním s 1o45 a násl. zákona č.8gl2o12 Sb., občanského
zákoníku, vsouladu s $ 102 odst. 3 zákonač. 128t20oo Sb. o obcích a vsouladu s článkem 12
odst. 3 Statutu města Brna, ukládá vedoucí Finančního odboru ÚvtČ grno-Bohunice zabezpečit
výměnu přivlastněných EURO bankovek na české koruny a vloŽení odpovídajÍcí částky
v korunách na účet statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

16) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí, z titulu zastou pení vlastníka sousedního pozemku
p. č. 21412, rekonstrukci rodinného domu Hran 269151 na pozemku p' č. 353, oba
v k. ú' Bohunice, Ve V astnictví souhlasí s vybudováním příjezdu
a parkovacího stání na pronajatém pozemku p. č' 21412 k rodinnému domu Hraničky 269151 na
pozemku p. č. 353, oba v k. Ú. Bohunice, a to pouze na náklady Žadatele a za podmínek
stanovených odborem technických sluŽeb a pokynů Stavebního úřadu a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na pozemek p. č' 145113 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 ,,Brno, Kejbaly,
parc. 1487, přípojka NN", souhlasí, z titulu zastoupení vlastníka sousedního pozómku
p. č. 1483 v k. ú. Bohunice, který je MČ svěřen, s projektovou dokumentaci spblečnosti
PJo1ekce TÓth, projekční a inŽenýrská činnost, Služby v energetice, Karlova g33l7,614 oo Brno'
lc 01005588, pro investora E.oN Distribuce, a. s., lČ28o854oo, kÚzemnímu souhlasu ke
stavbě na akci ,,Brno, Kejbaly, parc. 1487, přípojka NN", která zasáhne pozemek p' č. 145113
v k'Ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna, za podmínky zajištění obnovy zpevněné
a travní plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi a za splnění podmíneŘ vydaných
odborem technických sluŽeb ÚMČ grno_Bohunice a ukládá vedoucí odboru ma;etrovéno
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování - 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou ,,Přípojka vody, ulice Vinohrady č. ev. 549,
pozemek p. č' 130912 v k' Ú. Pisárky" a uloŽením vodovodnÍ přípojky do účelové komunikace
Vinohrady na pozemku p' č 'l365 v k. Ú. Bohuniceza následujících podmínek:- před zahájenim prací bude provedena dohoda se správcem účelové komunikace,

tj' odborem technických sluŽeb, ÚvČ grno-Bohunice, který stanoví vratnou kauci a můŽe
stanovit další podmínky,

- V průběhu realizace stavebních prací bude zajištěn přejezd dotčené účelové komunikace,
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- budou dodrŽeny Realizační podmínky dle přílohy č. 1, které jsou přílohou č. 19 zápisu
a ukládá vedoucí odboru technických sluŽeb zastat stanovisko Žadateli.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, vsouladu se zněním nájemní smlouvy č. 08-057/131Po'
poměrné sníŽení nájemného ve výši 6'734Kčza měsíc červen, atoza pět dnů od 25.06.2018

do 29.06.2018, po kterých byla provozovna AB BLOND David Bušov, kadeřnictví' solárium,

Dlouhá 3, Brno, lČ 02352524, mimo provoz, nesouhlasí s vyplacením kompenzace za
stěhování solária, za kompletní úklid po provedených pracích a náhradu za umytí výloh ve výši

1.5oo Kč a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.

Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se změnou v uŽívání dočasné osvětlené stavby pro

reklamu - prodlouŽení doby trvání stavby umístěné na garáŽi bez čp/če, při ulici Dlouhá na
pozemku p. č' 2464t15 v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit

toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, vsouladu se zněním $ 27 odst.7 písm. b) zákona
č.25ot2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vplatném znění, příspěvkové
organizaci MŠ Brno, Amerlingova 4, přijetí účelově určeného peněŽního daru ve výši 3.900 Kč
oďtir*yAXIMAspol. sr. o., Ýídeňská i25,619oo Brno, lČ 18825176, do majetku příspěvkové

organizace a ukládá lng' Florianové sdělit toto usnesení ředitelce MŠ Brno, Amerlingova 4.

Hlasování -6101016. Návrh usnesení byl schválen.

22) RŮzné - Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada lMČ'aino Bohunice schvaluje prodlouŽení lhůty na úhradu finanční náhrady
ve výši '15'l.o17 Kč GARAGE, družstvu, se sídlem Bino, Rolnická 5, tČzsg+o'tts,
zau2ivánÍ pozemků p. č.3023/3 a p. č'302312, oba vk. ú. Bohunice, bez právního

důvodu za období prosinec 2015 aŽ prosinec 2017, a to do 02.11'2018 a ukládá
právničce úřadu sdělit toto usnesení Mgr. Evě Klimánkové, advokátce.
Htasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MČ:
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ:
p. Milan Hrdlička


