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Zápis
z 08. zasedání v MC Brno_Bohunice konaného dne 20.02.2019

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 hlasování - pro/protilzdžel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátita předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
ě. 18) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-119/18iTS na akci ,,oprava kuchyněk
v objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice". Schválený program jednánije přílohou č. 1
zápisu.
Hlasování -7l0l0l7'

l!. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 06.02.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 07. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
06.02.2019.
Hlasování _7l0l0l7.

lIl. Projednávané body dne 20.02.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky
z čl. lV. odst' 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných MČ Brno-Bohunice, a to z důvodu architektonické návaznosti projóktu na právě
zpracovávaný projekt Školní kuchyně stejným uchazečem, vybraným na základě poptávkového
řízení a na základě rnýborných referencí jiŽ dříve realizovaných akcí (prioritou uvedeného
projektu je návaznost na projekt školní kuchyně), nabídku uchazeče veřejné zakázky na
zpracování projektové dokumentace na akci ,,Zřízení keramické dílny v

4 v MČ Brno-Bohunice" od
lého

sluŽebního vob MŠ Amerli
cenu Ve výši 143.200 Kč bez DPH, smlouvu o dílo

2)

č' 08-036/19ffS svybraným uchazečem, která je přílohou č.2zápisu a ukládá starostovi MČ
smlouvu o dílo podepsat'
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje příkazní smlouvu č. o8-o34/1g/Ts na zajištění odborné
a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky ,,Údžba
vybavení sídliště v MČ Brno-Bohunice", Včetňě zplnomocnění firmy WebSport & Consulting
service s'r.o', Dr. Svěráka2065113, 680 01 Boskovice, lČ 29277825, k zastupovánÍ příkazce vě
všech věcech týkajících se předmětné veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 3
zápisu a ukládá starostovi MČ příkaznísmlouvu podepsat'
Hlasování _ 7 l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje příkazní smlouvu č. o8-o35/1giTS na zajištění odborné
a technické pomoci zadavateli pro přípravu, organizaci a vyhodnoceníveřejné zakázky ,,ÚdrŽba
veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice", včetně zplnom-ocnění firmy WebSport & Óonsulting
service s.r'o., Dr. Svěráka2065113,680 01 Boskovice, lČ 29277825, kzastupování příkazce vě
všech věcech týkajících se předmětné veřejné zakázky dle této smlouvy, která je přílohou č. 4
zápisu a ukládá starostovi MČ příkazní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení pro.;ektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-082i 18iTS na akci ,,Úprava parteru při objektu
Dlouhá 3 vMČ Brno-Bohunice" sespolečností D|MENSE V.o.s., se sídlem Hrnčířská 15, árno,
602 oo, lČ:27753379, kteý je přílohou č. 5 zápisu, a to na změnu rozsahu předmětu plnění,
zvýšeníceny díla a změnu doby plněnía ukládá starostovi tvtČ dodatek ke smlouvě podepsat.
Hlasování _ 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

3)

4)
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti ě. o8-106/18ffS na akci ,,Úprava školní kuchyně vobjektu
ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" se společností PRoJECT building s.r.o., se sídlem
Erbenova 375t8, Brno,602 00, lČ:47917431, kteÚ je přílohou č.6 zápisu, a to na změnu doby
plněnía ukládá starostovi MČ dodatek ke smlouvě podepsat'
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno Bohunice schvaluje dodatek č' 2 ke Smlouvě o bezpečnostních sluŽbách č. 08-

062/09/MČ, ve znění dodatku č' 1, uzavřené dne 25.05.2009 mezi statutárním městem Brnem'
MČ Brno-Bohunice a společností oP Security s.r'o., lČ 27744515, se sÍdlem Brno, Heršpická
796111, kteý je přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi MC dodatek č. 2 podepsat.
Hlasování _ 7lol0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje dohodu č.08-033i1g/Mo o ukončení nájemní smlouvy
č. o8-242l04lBo na části č. 132119 v k. ú. Bohunice ul. Pod Nemocnicí

která je přílohou č. 8 zápisu , záměr pronajmout část pozemku p. č. 1321

6)

7)

o uýměře 15,8 m2 v k' ú. Bohunice, zastavěného stavbou g

ul. Pod Nemocnicí, kteý je přílohou č. 9 zápisu, ukládá
aráŽového domu bez Ó.p./č. e' při

starostovi tvtČ oonoou a záměr

8)

podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7lol0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č' 08-037l19lVo o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-112l16IMo na ron em ku č,' 13211146 v k. ú. Bohunice při ul. Jihlavská
s která je přílohou č. 10 zápisu, zámér
pronajmout pozemek p. č' 13211146 o uýměře
garáže bez č'.p'lč. e. při ul. Jihlavská, který je

7 m2 v k. ú. Bohunice, zastavěného stavbou
přílohou č. 11 zápisu, uktádá starostovi MČ

e)

dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7 l0lol7' Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08_038/1g/Mo o ukončení nájemní smlouvy
č.o8-226t}o/Bo, ve zněnídodatku č. 1, na pronájem částípozemků p. č. 1033 a p. ě. 1034, oba

přílohou č. 12 zápisu, záměr propachtovat části pozemků p.č. 1033 a p. č. 1034 o Wměře
b39 'r, 

oba vk' ú'' Bohunice' jako'zahradu, kteý je přílohou č. 13 zápisu, uktádá starostovi MČ
dohodu a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7 lol0l7. Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí rnýpověd'nájemní smlouvy č. 08-092/08/80 na část
pozemku p' č.2280 v k. ú. Bohunice, uzavřenou s druŽstvem DruŽba, stavební bytové druŽstvo
se sídlem Kapucínské nám. 100/6, Brno, lČ ooo477o8, schvaluje záměr pronajmout část
pozemku p. č' 2280 o ýměře 12 m2 v k. Ú. Bohunice, pod umístěnou roštovou nájezdní rampou
kdomu Arménská 13, který je přílohou č,. 14 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí doporučený program lll. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat dne 13.03.2019'

!. organizační body
a) Určenízapisovatele, sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu lll. zasedání ZMČ Brno-Bohunice
ci Představení nbvého ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21 a nové

vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena, Lány 3

II. Body programu
1) Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 02'2019
2) Návrh výše iinančních dotací poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce

2019 vyóraným organizacím' návrh smluv o poskytnutí dotace zrozpočtu MČ Brno-
Bohunióe č. o8-oo9, o1o, o1 1,o12,013 a o14l19/MČ
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3) Stanovisko k uplatnění předkupního práva na koupi nemovité věci - garáŽe bez
ě.p./č. e., postavené na pozemku p. č' 448 - zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Bohunice při ulici NeuŽilova

4) Návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1212011,
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpeěení místních záleŽitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších vyhlášek

5) Stanovisko k materiálu ,,Technická studie ulice Jihlavská"
6) Stanovisko k podání Žádosti o poskytnutí dotace zrozpočtu JmK na ,,Nákup věcných

prostředků" v rámci dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí J ihomoravského kraje na období 2017 -2020"

7) Stanovisko kpodání Žádosti o poskytnutí dotace zrozpočtu JmK na ,,Prorodinná
opatření v MČ Brno-Bohunice zaměřená na seniory" v rámci dotačníhó programu
,,Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2019

8) Různé
Hlasování _ 7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

12) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila paní Mgr. Lucie Stará střet zájmů v dané
věcí.
Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje qýše finančních dotací poskytnutých zrozpočtu MČ Brno-
Bohunice na rok 2019 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č' 15 zápisu, ,,Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočÍu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice" č. o8-o15' 016,
018 aŽ 026l19tMČ. které jsou přílohami č. 16 až č. 26 zápisu, doporučuje Zastupitelstvu MČ
schválit finanční dotace poskýnuté zrozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2019 organizacím -
TJ Tatran Bohunice, z. s., se sídlem Brno, NeuŽilova 35, lČ oo544914, ve ýši 12o.ooo Kč, orel
jednota Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, lČ 65350057, ve V'ýši 135.ooo Kč, Sbor
dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Ukrajinská 2, lČ"64329933, ve uýši
66.000 Kč, LuŽánky - Středisko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, lČ 00401803, ve qýši
526.000 Kč, Základní umělecká škola Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52,
lČ 44993536, ve uýši 56.000 Kč a inBalance, z.s., se sídlem Brno, Labská25,lČ 035z0878, ve
výši 10.000 Kč, ,,Smlouvy o poskytnutí dotace zrozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-
Bohunice" č.08-009, 010, 01 1, O12,0'l3 a 014I19tMČ, které jsou přílohami č. 27 ažč,.32
zápisu, ukládá starostovi MČ schválené smlouvy o poskýnutí dotace podepsat a vedoucí Fo
provést příslušné finanční operace. Přílohy č. 15 aŽ č.32 zápisu jsou uloŽeny na odboru
majetkovém a kontroly'
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice ruší svá usnesení kbodům č,' 12) a č' 13) zápisu ze07'zasedání
Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 06'02.2019, doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit
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 a podání Žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na ,,Podporu rodinné
a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2019, na akci ,,Prorodinná opaření v MČ Brno-
Bohunice zaměřená na seniory" ve výši 100.000 Kč dle předloŽených návrhů, vzít na vědomí, Že
městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodrŽení podmínek
stanovených poskytovatelem účelově ručených finančních prostředkŮ a poŽádat Radu města
Brna o souhlas s podáním uýše uvedených Žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro JSDH Brno-Bohunice a MČ Brno-Bohunice'
Hlasování _ 7 l0lol7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje rozpočtové opatřenÍ č. 1/RMČ vrozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 33 zápisu a ukládá
vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 7l0lol7 ' Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělení hospodářského rnýsledku příspěvkových
organizací za rok 2018 takto:
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zš ZŠ MŠ
Amerlinoova

MŠ
Běloruská

MŠ MŠ
nská Vedle ts Šrrermova U zhee.ká

HV 540.878,07 566.063,95 132.995,63 47.152,85 103.304,52 32.874,79
Rezervnífond 540.878,07 566.063,95 132'995,63 47.152,85 103.304,52 32'874,79
Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a ukládá jednotliuým ředitelům Po zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský
výsledek za rok2018.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schválila návrh na upravení výše nájemného za pozemky pod

stavbami, neslouŽící k podnikání nájemce, a to na částku 70 Kělm2lrok.
Hlasování _7l0l0l7' Návrh byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí sdělení Českého statistického Úřadu o míře inflace
za rok 2018 pro stanovení maximálních cen za pronajem/pacht pozemků, schvaluje uplatnění
míry inflace pro valorizaci nájemného splatného v roce 2019 ve qýši 2,1 o/o, ponechává u jiŽ

uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, neslouŽící k podnikání nájemce ve ýši
40 Kčlm2lrok resp. 50 Kčlmzlrok, nájemné za pozemky uživané jako zahrádky Ve Vyši
5 Kč/m2lrok a pachtovné za pozemky uŽívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními
stavbami v minimální výši 7 Kélm2lrok, upravuje u nově uzavíraných smluv nájemné za
pozemky pod stavbami, neslouŽící k podnikání nájemce ve rnýši 70 Kělm2lrok a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly postupovat podle tohoto usnesení.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

17) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí přehledyveřejných zakázek, které byly realizované
Vroce 2018 příspěvkornými organizacemi ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 1o, ZŠ Brno, Arménská21,
MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se
speciálnítřídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 'l1.

HlasovánÍ _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunice schva-luje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.08-119/18iTs na akci
,,oprava kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice" s firmou HRAZDíRA
s.r.o., Kaštanova 515l125a,620 00 Brno, lC 27721078, kteý je přílohou č,' 34 zápisu, a to na
změnu celkové ceny díla a uk!ádá starostovi MČ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng' otakar Kamarád

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


