
Zápis
z 09. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne 06.03.2019

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

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

Forma záp isu h lasová n í _ pro/p ro til zdržel se/p řítom n o.

l. Program jednáni:

Rada MČ Brno-Bohunice

Pejčoch,

schválila předloŽený program jednání, do kterého zařadila
udělení Čestné medaile MČ Brno-Bohunice a finančního daru

zaprsu.
Hlasování _ 6101016

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 20.02.2019:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis ze 08. zasedání Rady MČ, které se konalo
dne 20.02.2019.
HlasovánÍ _ 6101016

lll. Projednávané body dne 06.03.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Přemístění elektrického měření v objektu radnice MČ Brno-Bohunice" od firmy
HRAZDíRA s'r.o., Kaštanova 515t125a, 620 00 Brno, lČo zllzl078, s náklady ve výši
168'162,20 Kč bez DPH, smlouvu odílo č. 08-039/19/TS sfírmou HRAZDíRA s.r.o.,
Kaštanova 5151125 a, 620 00, Brno, |Čo 27721078, která je přílohou č. 2 zápisu
a uk!ádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

n bod č. 18 Návrh na

na úhradu části dl
Dlouhá 3 za obdo

Rada MČ Brno-Bo
,,Stavební Úpravy tří

a nový bod č' 19) Stanovisko knávrhu
uŽného nájemného za uživání prostor k podnikání v budově radnice
bí červen aŽ srpen 2015' Schválený program jednání je přílohou č. 1

hunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
dnÍch oddělení a interiérové řešení v MŠ Švermova 11 v MČ Brno-

2)

Bohunice - interiérové řešení" od fi rmy
i 243.340 Kč bez DPH ní smlouvu č. 08-040/19/TS

, která je přílohous firmou
č' 3 zápisu a ukládá starostovi M kupní smlouvu podepsat
Hlasování _ 6101016' Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akcí
,,oprava kuchyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunlce" od firmy KoRoS,
s.r.o., Stejskalova 984137, 615 00 Brno, lČo 26926954, s náklady ve výši
498.506,01 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 0B-041l19lTS s firmou KoRos, s'r.o',
Stejskalova 9-84t37,615 00 Brno, lČo 26926954, která je přílohou č' 4 zápisu a uktádá
starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci
,,Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Švermova 11 v MČ Brno-
Bohunice" - stavební a architektonické řešení od firmy KoRoS, s.r'o., Stejskalova
g84t37,615 oo Brno, lČo26926954, s náklady vevýši 638.453 Kč bez DPH, smlouvu
odílo č' 08-042/19/T5 sfirmou KoRos, s.r.o., Stejskalova 984137,615 00 Brno'
lČo 26926954, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. '1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-104118ffS na akci rava školní kuch něU
vob ektu MŠ Amerlin ova 4 vMČ Brno-Bohunice" s

, kteý je přílohou č. 6 zápisu, a to na
změnu doby plnění a uk!ádá starostovi dodatek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7' Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.08-026n7ns
o provádění zimní a letní údrŽby místních komunikací v MČ Brno-Bohunice s firmou
PET group, 3'S', opálkova 4,635 00 Brno, lČo26271648, kteý je přílohou č' 7 zápisu,
a to na navýšení ceny díla o míru inflace za rok 2018 a o navýšení ceny za blokové
čištění s účinností od 01 'o4.2O19 a ukládá starostovi vlČ dodatek podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č' 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení č. 08-032/18/Mo na ron č. 11 v Domě s pečovatelskou sluŽbou
Arménská 4 s dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 8 zápisu a ukládá starostovi M
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen

dodatek podepsat

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje darovací smlouvu č. o8-o43 t19tMČ na darování
věcného daru ,,Poukázka na ubytování v Tree House Sojčí hnízdo" v celkové hodnotě
3.500 Kč do tomboly Bohunického plesu společností Lesy města Brna, a.s., se sídlem
Kuřim, KříŽkovského 247, PsČ 664 34, zastoupená panem lng. Jiřím Neshybou,
ředitelem společnosti, lČo 60713356, která je přílohou č.9 zápísu a ukládá starostovi
MČ darovací smlouvu podepsat'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

e) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu
o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. _ 02'2019 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 10 zápisu.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku lrllČ ote vyřazovacích protokolů č. 112018 aŽ6112018, které jsou přílohami č. 11

aŽ71 zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistit provedení ýzické
likvidace v souladu s bodem V. písm. c) Směrnice tajemníka č. 112019 a vedoucí
Finančního odboru zajistit odúčtování z finanční evidence. Přílohy č. 11 až č' 71 zápisu
jsou uloŽeny na odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'
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11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnosti fyzické asistence při blokovém
čištění v MČ Brno-Bohunice Městské policii, revír 

-Západ, 
a to Ve dnech dle

harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2019 v termínech 08.04. -
06'05.; 22'07' - 05.08'; 16.10' - 31'10., vŽdy od 08:00 hod' do 17:00 hod. a uktádá
vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko vedoucímu Městské policie,
revír Západ'
Hlasování -7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí, v souladu s s 3 vyhlášky č. 4312006 Sb',
kterou se mění.vyhláška č. 1412005 Sb., o předškolním vzdělávání, prázdninový provoz
jednotlivých MŠ na Území Bohunic v těchto termínech:
- od 01'07. - 12.07 '2019 MŠ Amerlingova 4
- od 15.07. - 26.07 '2019 MŠ Uzbecká 30
- od 29'07. - 09.08.2019 MŠ Švermova 11
- od 12'08. - 23'08'2019 lvtŠ porraoka, Běloruská 4,
ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám jednotlivých MŠ
a požádat o neprodlené zveřejnění informace o výše uvedeném omezení provozu Ve
svých MŠ'
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

13) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí sodnětím svěřeného majetku, pozemku id. %
p' Ó,.20215 - trvalý travní porost o výměře 1928 m2 v k. ú. Stránecká Zhoř, z kategorie lll
- ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk Přílohy č. 4 Vyhlášky statutárního
města Brna č. 2012001, kteým se vydává Statut města Brna v platném znění a ukládá
vedoucí odboru majetkového a kontroly poŽádat dle Vyhlášky statutárního města Brna
č' 2012001, kteým se vydává Statut města Brna' v platném znění, Majetkový odbor
MMB o odnětí svěřené části pozemku.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí, z titulu vlastníka pozemků p. č' 1483, p' č. 1484,
p. é. 1492, které jsou MČ Brno-Bohunice svěřeny, p. č,' 14g8t1, kterého je Městská část
správcem a p. č. 145113, kterého je správcem společnost Brněnské komunikace, a.s.,
vše vk. Ú. Bohunice, zapsané na LV 1000'1 pro statutární město Brno svydáním
územního řizeni o umístění stavby pro akci dle projektové dokumentace ,,Novostavba
RD s garáŽí a souvisejícími objekty včetně přípojek, zpevně loch s u

ocení" z712018 racované erálním ektantem

stanovených odborem technických sluŽeb Brno-Bohuni
při splnění podmínek
ce a uk!ádá vedoucí

odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli a Kanceláři architekta
města Brna.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí svydáním Územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro akci dle projektové dokumentace ,,Vybudování bezbariérového chodníku
pro bytový dům Pod NemocnicÍ 49111, Brno-Bohuníce", na ozemku č. 274011
v k. ú Bohunice zakázka č. 11-292 z 06120 18, zpracovanou

při splnění podmínek provedení obnovy
dotčených travních ploch, ochrany kořenového systému borovice a třešně
v bezprostřední blízkosti stavby a podmínek zadaných odborem technických sluŽeb
ÚMČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.
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16) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí výpověd'nájemní smlouvy č.08-1 14117lMo
na pronájem oplocení na pozemcích p. č,. 1321I51 a p. č. 274711, oba v k' ú. Bohunice,
za účelem umístění reklamy ke dni 30.03'2019 se společností Psí Hvězda s.r.o.,
Bednaříkova 2893t1a, 628 oo Brno, tČoo+oatgtg a ukIádá vedoucí odboru
majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

17) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke sm
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č.08-098/18/Ts

louvě o zhotoveni projektové
na akci Ú va veře ného

18)

rostoru zastá MHD Běloruská v MČ Brno-Bohunice" s

změnu doby plnění a ukládá starostovi M dod
ktený je přílohou č,' 72 zápisu, a to na

atek ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen

Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje zastupitelstvu udělit
z důvodu obětavé celoŽivotní práce Ve pro mládeŽnického sportu

ve fotbalovém oddílu TJ Tatran Bohunice,
diplomu o udělení této medaile, poskytnout

Čestnou meda
spěcjt
iti Mc Brno- Bohunice včetně

finanční dar ve výši
5.000 Kč a uloŽit vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení schváleného finančního
daru.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Č Brno Bohunice schval e ukončení oru vedeného u19) Rada M
v Brně s

20) Různé

Městského soudu
, pod sp. zn. 31 C

Z rozpravy bylo schváleno nové usnesení ve znění:
Rada MČ Brno Bohunice trvá na svém usnesení kbodu č. 13) programu
z 51. zasedání konaného dne 07.09 '2016, a to ve smyslu vydání souhlasu se
směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna při ulici Ukrajinská
za pozemek ve vlastnictví společnosti Plastická chirurgie Brno, s.r.o., se
sídlem tř. Kpt' Jaroše 28, Brno, lČo 01407597 při ulici Čeňka RůŽičky
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto usnesení
Majetkovému odboru MMB.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

7212018, o dluŽné nájemné ve výši 36.582 Kč s příslušenstvím, uzavřením smíru před
soudem, ktslfi!_lude schválena dohoda účastníků o jednorázovém zaplacení-částky
26.9ooKčveprospěchstatutárníhoměstaBrna,MČBrno-
Bohunice s tím, že kaŽdý z účastníků sporu ponese vlastní náklady Yizení a ukládá
právničce úřadu oznámit rozhodnutí Rady MČ advokátovi JUDr' Mgr. Lubomíru
Procházkovi.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

starosta MČ
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ: ... '

Milan Hrdlička


