
Zápis
ze 07 - zasedání MC Brno_Bohunice konané dne 06.02.20'19

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

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

Forma zápisu h lasován í _ pro/prot itzdržel se/přítom no.

I. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schváliIa předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 19) Schválení zadávacích podmínek, výběrové komise a vybraných firem na akci
,,Rekonstrukce prostoru bazénu vobjektu ZŠ Arménská 21 vMČ Brno-Bohunice", nový bod
č.20) Návrh darovací smlouvy č. 08-031/19/MČ a darovací smlouvy č. o8-o32/19/t\4Č na
darování věcných darů do tomboly Bohunického plesu a bod č. 13) zařadila za bod č.6)
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 6101016.

lI. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 23.01 ,2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátlla zápis ze 06. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
23.01.2019.
Hlasování _ 6101016.

l!l. Projednávané body dne 06.02.2019

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,oprava opěrných zdí v areálu
zŠ veote.;ší 10 v MČ Brno-Bohunióe" - l' etapa a seznam firem, které budouvýzvány kpodání
nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje
výběrovou komisi ve sloŽení předseda - pan Josef Juras, místopředseda - pan Jaroslav
Pospíšil, člen - JUDr. Dana Hermanová a náhradníky komise - pana Milana Hrdličku,
lng' Antonína Crhu a lng. Jana Novotného, Ph'D. Příloha č. 2 zápisu je uloŽena na odboru
technických sluŽeb.
Hlasování - 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci ,'Vybudování rezervoáru vody
vMČ Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány kpodání nabídky. Zadávací
podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi
ve sloŽení předseda - pan Josef Juras, místopředseda _ pan Jaroslav PospíŠil, člen -
JUDr. Dana Hermanová a náhradníky komise - pana Milana Hrdličku, lng. Antonína Crhu
a lng. Jana Novotného, Ph.D. Příloha č. 3 zápisu je uloŽena na odboru technických sluŽeb'
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky- pro uzavření rámcové dohody na akci
,,Nákup kancelářských a hygienických potřeb pro ÚtvlČ Brno-Bohunice v letech 2o;1g-2o2o'
a seznam firem, které budou vyzvány k.podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem
jsou přílohou č' 4 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení předsedkyně -
Mgr. Lucie Stará, místopředseda - Mgr. lvan Nezval, člen - lng' Jan Novotný, Ph.D.
a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a pana Josefa Jurase.
Hlasování _6101016. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky-pro uzavření rámcové dohody na akci
,,opravy účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice v letech 2o1g _ 2021"
a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem
jsou přílohou č. 5 zápisu' Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve sloŽění předsedkyně -
Mgr. Lucie Stará, místopředseda - Mgr. lvan Nezval, člen - lng. Jan Novotný, Ph.D.
a náhradníky komise - lng. Antonína Crhu, pana Milana Hrdličku a pana Josefa Jurase.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke smlouvě o dílo č. o8-12o/18ffS na akci
,,oprava kuchyněk v objektu MŠ gěloruská 4 v MČ Brno-Bohunice" s firmou KoRoS, s.r.o., se
sídlem Stejskalova 984137,615 00 Brno, lČ 26926954, který je přílohou č. 6 zápisu, a to na
změnu termínu opravy kuchyněk a Úpravu ceny díla a uktádá starostovi MČ dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dohodu č. 08-027t1gtWo o ukončení sml on mu
slouŽícího k ikání č. 08-189/13/Bo uzavřenou s

která je přílohou č. 7 zápisu, záměr pronajmout část
prostor slouŽící k podnikání v l. NP objektu občanské vybavenosti čp 57713 na části pozemku
p.č. 192912 v k. ú. Bohunice o celkové ploše 113 m2
je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi MČ oohod
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

za minimální částku 3.100 Kč/m2lrok, který
u a záměr podepsat

7) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s poměrně sníŽeným nájemným za pět dnů ve výši
4.987 Kč za měsíc červen tzn. od 11.06.2018 do 15.06.2018 la provozovna mimo

nájemci nebytovýchprovoz,
prostor
a uklád

dle nájemní smlouvy č. 08_189/13/Bo, pro předčasně ukončenou nájemní smlouvu
á vedoucÍ odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadate

8)

Hlasování _ 6101016' Návrh usnesenÍ byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nájemní smlouvu č. o8-o28/1g/Mo na pronájem
zastavěného pozemku p. č. 302313 stavbou hromadných garáŽí č.p.737 a části zastavěného
pozemku p. č. 302313 příjezdovou komunikací ke garáŽovému domu č.p.737 , oba
vk. ú. Bohunice, smlouvu o zřÍzeni věcného břemene - sluŽebnosti č' 08-029/1g/Mo vprávu
uŽívat střechu stavby hromadných garáŽí č'p' 737, postavené na pozemku p' č. 3o23t2
v k. ú' Bohunice, obě smlouvy uzavřené s druŽstvem Garage' druŽstvo, se sídlem Rolnická 5,
Brno, lČ 2$40115, jednající panem lng. Romanem Bučkem-, předsedou druŽstva a lng. lvanem
Jedličkou, místopředsedou druŽstva, které jsou přílohami č. 9 a č. 10 zápisu a uktádá starostovi
MC smlouvy podepsat.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pachtovní smlouvu č. o8-o3o/19iMo na cht části
oozemku

-

p. č. 151511 v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly,
smlouvu podepsat.

Hlasován
, která je přílohou č. '11 zápisu a ukládá starostovi M
i-7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrňu, který je přílohou č' 12
zápisu a ukládá lng. Florianové uveřejnit předmětnou smlouvu na webových stránkách MČ
Brno-Bohunice.
Hlasování - 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje lnventarizační zprávu za rok 2018 o provedení
inventarizace majetku a závazkŮ MČ dle věcné a účetní evidence k 31.12.2018, která je
přílohou č. 13 zápisu, včetně lnventurnÍch soupisů z provedených tyzických inventur hmotného
a nehmotného majetku v celkovém počtu 24, lnventurních soupisů z provedených dokladových
inventur majetku a závazkŮ hlavní činnosti č,. 1 až 36 a lnventurních soupisů z provedených
dokladových -inventur majetku a závazkŮ vedlejší hospodářské činnosti č. 1 aŽ 10, ukládá
starostovi MC schválené inventurní soupisy podepsat a Škodní a likvidační komisi stanovit
lPůsob likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku v souladu se ,,Směrnicí tajemníka
ÚvČ Brno-Bohunice ó' 4t2oo5" v termínu do 31 'o3.2o19. Příloha č. 13 zápisu včetně
inventurních soupisů je uloŽena na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _ 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje podání Žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na
,,Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017_
2020", a to na ,,Nákup věcných prostředků" ve výši 96.740 Kč, která je přílohou č. 14 zápisu,
žádá Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené Žádosti o dotaci z Jihomoravského
kraje pro JSDH Brno-Bohunice a ukládá starostovi MČ Žádost o dotaci a všechny související
dokumenty podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání Žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na
,,Podporu rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2019, a to na akci ,,Prorodinná
opaření vMČ Brno-Bohunice zaměřená na seniory" ve výši 1oo.ooo Kč, která je přiiohou č' 15
zápisu, žádá Radu města Brna o souhlas s podáním výše uvedené Žádosti o dotaci
z Jihomoravského kraje pro MČ Brno-Bohunice a ukládá starostoví luČ Žáoost o dotaci
a všechny související dokumenty podepsat'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s převedením práva nájmu prodej ního stánku - bu
c. 80 součástí mku č'211615 v k. Ú. Boh unice při ul. Dlouhá,

formou podnájemní smlouvy, která je
přílohou č. 16 zápisu a ukládá vedoucí odboru
Žadateli.
Hlasování - 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen

majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním $ 27 odst. 7 písm' b) zákona
č,.25012000 Sb., o ravidlech územních čtů v m znenl řijmout věcný
dar v hodnotě 6.000 Kč od do majetku
příspěvkové organizace MŠBrno, Amerlingova 4 a ukládá lng. Florianové sdělit toto usnesení
ředitelce MŠBrno, Amerlingova 4
Hlasování _ 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí, ztitulu vlastníka sousedních pozemků p. č.1g2g]2,
p' č:.2220 a p.č. 2222, vše v k. ú. Bohunice, zapsaného na LV 1ooo1 pro statutární město Brno,
s vydáním ohlášení stavby pro akci dle projektové dokumentace ,'Stavební úpravy prodejny 0O2
Supermarket Albert Brno Bohunice," zakázka č. 1346.z07'O1.2019, zpracovaná generálním
projektantem K4 a.s., Mlýnská 326116, 602 00 Brno, lČ 60734396 a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice jmenuje lng. otakara Kamaráda, RNDr. lvanu Šafránkovou
a Mgr. Jana Liščinského odpovědnými pracovníky za organizačně-technickou přípravu voleb do
Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. -25. května 2019.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

18) Rada MČ-Brno-Bohunice podporuje akci Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2, 11o oo
Praha 1, lČ 67775845, ,,Vlajka pro Ťibet", ukládá tajemníkoví uraou zajistit vyvěšení tibetské
vlajky na budovu radnice dne 10'03.20'19 a sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje zadávací podmínky na akci ,,Rekonstrukce prostoru bazénu
v objektu ZŠ Arménská21 v MČ Brno-Bohunice" a sezňam firem, které budouvyzvány k podání
nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou č. 17 zápisu. Dále Řada MČ
jmenuje výběrovou komisi ve sloŽení člen - Mgr. Petr Holánek (náhradník - Mgr. Roman
Juránek), člen - Mgr. Tomáš Fiala (náhradník - paní lveta Nováková), člen - lng. Antonín
Brzobohatý (náhradník _ pan Josef Juras), člen _ lng. lva Vošterová (náhradník j Mgr. Jan
Liščinský), člen - pan Milan Hrdlička (náhradník - lng.Antonín Crha). Příloha č. 17 zápisu je
uloŽena na odboru technických sluŽeb.
Hlasování - 7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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20) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje darovací smlouvu č. o8-o31/19/MČ na darování 1 ks roční
přenosné základníjízdenky na MHD pro tarifní zÓny 100 a 101 vcelkové hodnotě 6.1oo Kč do
tomboly Bohunického plesu společností Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Brno,
Hlinky 641151, Psc 603 00, zastoupená panem lng. Milošem Havránkem, generálním ředitelem,
lco 25508881, která je přílohou č. 18 zápisu a darovací smlouvu č.08-032t19iMČ na darování
1x grilovací sady a 1x sady dvou nerezových mlýnků Paul Bocuse vcelkové hodnotě'1.5oo Kč
do tomboly Bohunického plesu společností Brněnské komunikace a.s', se sídlem Brno - Štyřice,
Renneská třída 787t1a, PSČ 639 oo, zastoupená panem lng. Lud'kem Borovým, generálním
ředitelem na základě plné moci, lco 60733098, která je přílohou č. 19 zápisu a uktádá
starostovi MČ darovací smlouvy podepsat.
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ: místostarosta MČ
lng. Antonín Crha Milan Hrdlička


