
Přítomni: 

zápis 
z 12. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 03.04.2019 

Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Nádvorníková, Mgr. Stará, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, 
pan Juras, 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 beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování - 7/0/0/7. 

li. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 20.03.2019: 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 11. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
20.03.2019. 
Hlasování - 7/0/0/7. 

Ill. Projednávané body dne 03.04.2019: 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. IV. 
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ 
Brno-Bohunice, z důvodu odborného a kvalitního architektonického řešení uchazeče a na 
základě výborných referencí již dříve realizovaných akcí, kdy prioritou uvedeného projektu je 
kvalitní řešení z hlediska různorodého typu opravy či rekonstrukce, nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření kontejnerových stání v MČ 
Brno-Bohunice" od společnosti ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, 
IČ 46963774, cenu ve výši 142.000 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-058/19/TS s vybraným 
uchazečem, která je přílohou č. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování - 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

2) Rada MČ Brno-Bohunice ruší výběrové řízení na akci „Vybudování rezervoáru vody v MČ Brno 
Bohunice", schvaluje nové zadávací podmínky na akci „Vybudování rezervoáru vody v MČ 
Brno-Bohunice" a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky 
a seznam firem jsou přílohou č. 3 zápisu, jmenuje výběrovou komisi ve složení - předseda pan 
Josef Juras, místopředseda pan Jaroslav Pospíšil, člen JUDr. Dana Hermanová a náhradníky 
komise - pana Milana Hrdličku, Ing. Antonína Crhu a Ing. Jana Novotného, Ph.O. Příloha č. 3 
zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování - 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. 08-046/19/TS na akci „Rekonstrukce 
prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" od firmy OSS Brno, s.r.o., 
Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ 46901850, s náklady ve výši 16.134.060,66 Kč bez DPH, 
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 jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. IV. 
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ 
Brno-Bohunic, nabídku uchazeče veřeiné zakázk na akci „Údržba silniční zeleně v MČ Brno 
Bohunice" od firmy , s náklady ve výši 
155.450 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-057/19/TS na výše uvedenou akci s vybraným 
uchazečem, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat. 
Hlasování - 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Pravidla pro získání souhlasu MČ Brno-Bohunice za 
účelem udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v MČ Brno 
Bohunice dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu, ukládá starostovi MČ 
schválená pravidla podepsat a pověřuje starostu MČ a místostarostu MČ k vydávání souhlasu 
MČ Brno-Bohunice za účelem udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v MČ Brno-Bohunice oprávněným žadatelům v souladu se schválenými pravidly. 
Hlasování - 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje, v souladu se zněním § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a § 101 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění, licenční 
smlouvu č. 08-059/19/MČ (OSA č. VP 2019 20236) o veřejném provozování hudebních děl 
s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., čs. Armá~ 
Praha 6, IC 63839997, zastoupeným vedoucí zákaznického centra Praha -- 

, která je přílohou č. 7 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu 
podepsat. 
Hlasování - 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

7) Návrh usnesení ve znění - Rada MČ Brno-Bohunice ruší část svého usnesení k bodu č. 9) 
programu z 02. zasedání Rady MČ dne 28.11.2018 týkající se stanovení počtu členů Komise 
pro rozvoj MČ, stanovuje počet členů Komise pro rozvoj MČ na 11 členů, jmenuje s účinností 
od 01.05.2019 do funkce člena Komise pro rozvoj MČ pana Ing. Miloše Vrážela a ukládá 
tajemníkovi úřadu sdělit tuto usnesení předsedovi klubu zastupitelů Brno Plus - nebyl Radou 
MČ schválen. 
Hlasování - 0/5/2/7. Návrh usnesení nebyl schválen. 

8) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace na udržovací práce 
akce „Úprava prostoru zastávky MHD Běloruská v MČ Brno-Bohunice" na pozemcích p. č. 2103 
a p. č. 2102/1, oba v k. ú. Bohunice, zapsaných na LV 10001 ro statutární město Brno, 
zakázka č. 01/2019 z 01/2019, z racovanou 

a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí stavbu „Brno, ul. Vinohrady p. č. 1259/1, SS200" na 
pozemcích p. č. 1511/1, p. č. 1512/1 a p. č. 1513, vše v k. ú. Bohunice, zapsaných na LV 10001 
pro statutární město Brno, které jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace, a. s., 
Renneská tř. 787/1 a, Brno, IČ 607 330 98 a Odboru správy budov MMB, souhlasí s vydáním 
územního souhlasu pro výše uvedenou stavbu dle roiektové dokumentace, zakázka 
č. 04 05 19 z 03/2019, zpracovanou 

, při splnění podmínek provedení obnovy všech dotčených travních ploch a obnovy 
obrusné vrstvy zpevněné plochy porušené překopem a ukládá vedoucí Odboru majetkového 
a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli a Odboru správy majetku MMB. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

1 O) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace „Multifunkční objekt 
Dlouhá/Jihlavská, Brno, SO 19 - Teplovodní přípojka" na pozemcích statutárního města Brna 
p. č. 2062, p. č. 2057/1, p. č. 2114/1, p. č. 2058/1, p. č. 2058/5 a p. č. 1197/19, vše 
v k. ú. Bohunice, zpracovanou společností THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, 
IČ 449 60 786, zakázka č. 18-045 z 03/2019, za předpokladu bezpodmínečného dodržení všech 
ustanovení uvedených v „Záznamu z projednání" z 20.02.2019 mezi společností 
THERMOPLUS s.r.o. a MČ Brno-Bohunice, dále s vydáním územního souhlasu k uvedené 
stavbě za předpokladu dodržení dohodnutých podmínek stanovených v „Záznamu z projednání" 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 
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11) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí vstup na přilehlé pozemky p. č. 2161, p. č. 2162 
a p. č. 2164, vše v k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za účelem 
zastínění bytového domu zateplovacím systémem, umístění lešení kolem objektu a umístění 
skladu materiálu a zařízení staveniště po dobu trvání stavby, dle projektové dokumentace 
„Revitalizace bytového domu Ukrajinská 7, Brno", zpracované společností DEA Energetická 
agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656, zakázka č. 17329 z 01/2019, 
souhlasí se sloučeným řízením pro výše uvedenou stavbu dle projektové dokumentace 
zakázka č. 17329 z 01/2019, zpracované společností DEA Energetická agentura, s.r.o., 
Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656, při splnění podmínek stanovených 
v samostatném vyjádření Odborem technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí 
Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

12) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti k pozemku 
p. č. 951/2, jako přístup na pozemek p. č. 951/12, oba v k. ú. Bohunice při ulici Podsedky 
a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

13) Rada MČ Brno-Bohunice ruší své usnesení z mimořádného 1 O. zasedání Rady MČ Brno 
Bohunice k bodu č. 1) programu, žádá Radu města Brna o svěření části pozemku p. č. 2672/12 
v k. ú. Bohunice o výměře cca 20x30 m dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2001 - Statut města Brna, v platném znění, do kategorie část Ill. - ostatní nemovitý 
majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4 a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly 
zaslat žádost na Majetkový odbor MMB. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uplatnění nároku na náhradu škody z poškození systému 
na pitnou vodu pro veřejnost (pítka) na pozemku p. č. 2116/6 v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá, 
způsobenou dne 12.10.2018 provozem vozidla registrační značky RZ 8B4 0866, vůči české 
kanceláři pojistitelů, IČ 700 99 618, se sídlem Praha, Milevská 2095/5, ukládá starostovi MČ 
podepsat přípis s uplatněním nároku na náhradu škody evidovaný pod č.j. BBOH/05930/19/Pr 
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu. 
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 

starosta MČ: . 
Ing. Antonín Crha 

místostarosta MČ: . 
Milan Hrdlička 


