
Zápis
z34. zasedání Radv Mč Bľno-Bohunice konaného dne 12.O2.2o2o

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

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

Fo rm a zápisu h lasován í - pro/protil zdrŽel se/p řítom no.

I. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařad|la nový bod
č. 11) Stanovisko ke stavebnímu záměru ',ProdlouŽení tramvajové trati zosové ke Kampusu
MU v Bohunicích". Schválený program jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování _7ĺol0ĺ7.

Il. Schvátení zápisu Rady Mč ze dne 05.02.2020:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 33. zasedání Rady MC, které se konalo dne
05.02.2020.
Hlasování -7lolol7.

dodatků č. 'ĺ, č' 2, ć. 3 a č na části ć,.1321ĺ51v k' ú. Bohunice ulici
Jihlavská s a

kteý je přílohou č,. 4 zápisu a ukládá starostovi M podepsat.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 3073 v k. ú. Bohunice pod
existující stavbou přístupového chodnĺku Bytovému druŽstvu Spodní 16, se sídlem Spodní 16,
Brno, PSC 625 00, lC 26971097, dle přiloŽeného GP č. 1173-168ĺ2009, který je přílohou č. 5
zápisu a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s projektovou dokumentací ,,Výměna balkonového zábradlí
a nové nadzábradelní zasklení bytových jednotek BD okrouhlá 5, Brno-Bohunice",
zak'č' 18-019 zO5ĺ2O19 pro stupeň DÚR+DSP+DPS, zpracovanou společností MENH|R
projekt, s.r.o., Horní 729ĺ32, 639 oo Brno, lC 63470250, přĺ splnění podmínek stanovených
v samostatném vyjádření odboru technických sluŽeb ÚnĺČ Brno-Bohunice, a to zajištění
ochrany stromů a keřů, pojezdu vozidel do 3,5 t po zpevněných plochách v případě zásobování
stavby, nebo při likvidaci odpadů a obnovení všech dotčených ploch v plném rozsahu, bere na
vědomí vstup na pozemky p č. 2571, p. ć.2577, p. č,.2578, vše zeleň vk. ú. Bohunice, za
Účelem realizace výše uvedené akce, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a ke

lI!. Projednávané body dne 12.o2.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,oprava
kuchyněk v objektu MŠ Švermova 11 v MG Brno-Bohunice" od lng. Aleše Drlého, Lošťákova
879, 506 01 Jičín, lČ 66585708, s náklady ve výši 34.900 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení
projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-027ĺ20fts s lng. Alešem Drlým,
Lošťákova 879,506 01 Jičĺn, lČ 66585708, která je přílohou č,'2zápisu a ukládá starostovi MC
smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování _ 7ĺoĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,oprava
kanalĺzace bezvýkopovou metodou v MC Brno-Bohunice" od fĺrmy SEBAK spol. s.r.o., Kudrnova
27, 620 00 Brno, lc 44992785, s náklady ve výši 435.865 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-
026t20ns sfirmou SEBAK spol. s.r.o., Kudrnova 27, 620 00 Brno, lČ,44992785, která je
přílohou č. 3 zápisu a uktádá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 7lol0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě Ö,. o8-o41ĺ12ĺBo ve znění
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kterým vykonává správu MČ Brno-Bohunice, za účelem umístěnĺ lešení, skládky v minĺmálním
rozsahu a zařizení staveniště po dobu trvání stavby a uk!ádá vedoucí odboru majetkového
a kontroly sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 710ĺ0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada Mc Bľno_Bohunice schvatuje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových
organizací za rok 2019 takto:

ZŠ zŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
Arménská Vedleiší erlĺnoova Běloruská Švermova Uzbecká

HV
Rezervnífond
Fond odměn

51.946,20
51.946,20

0,00

96.474,22
96.474,22

0,00

633.542,37 7
633.542,37 7

0,00

17.813,80 60.885,17
17.813,80 60.885,17

0,00 0,00

7.415,30
7.415,30

0,00

ukládá jednotlivým ředitelům Po zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský
výsledek zarok2019.
Hlasování _7lol0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje pouŽití rezervního fondu do výše 1oo.ooo Kč na akce
pořádané příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Arménská 21, a to na nákup materiálu, sluŽeb
a odměn za soutěŽe pro Žáky školy a ukládá vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko
ředĺteli ZŠ Arménská 21.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunĺce bere na vědomí provedená rozpočtová opatření jednotlivých
příspěvkových organizaci zŕizených MČ Brno-Bohunice za rok 2019.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí přehledy veřejných zakázek realizované v roce 20'ĺ9
příspěvkovými organĺzacemĺ 2$ + MŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno, Arménská21, MŠ Brno,
Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlĺngova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se speciálnítřídou
pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

10) Rada MČ Brno-Bohunice podporuje akci Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2, 11o 00 Praha
1,ll67775845, ,,Vlajka pro Tibet", ukládá tajemníkovi úřadu zajistit vyvěšení tibetské vlajky na
budovu radnice dne 10.03.2020 a sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování -7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí se stavebním záměrem ke svěřeným pozemkům
p. č' 2856/2 a p.č. 2856/6, oba v k. ú. Bohunice, V rámci projektu ,,ProdlouŽení tramvajové trati
z osové ke Kampusu MU v Bohunicích", dle výkresové dokumentace a situačního výkresu
,,Souvisící dokumentace Majetkoprávní elaborát" z 0912019 zpracovaného společností
Metroprojekt Praha a.s., se sídlem l.P. Pavlova 1786ĺ2, 120 oo Praha, lČ 45271895, kteý je
přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ vydat za vlastníka pozemků souhlas se stavebním
záměrem do situačního výkresu ,,Souvisĺcí dokumentace Majetkoprávníelaborát".
Hlasování _ 7l0ĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Miĺan Hrdlĺčka


