
Zápis
z 37. zasedání Radv MČ Brno_Bohunice konaného dne 25.03.2020

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

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha.
Forma zápisu hlasování - pro/protilzdržel se/přítomno.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schválita předloŽený program jednání, do kterého zařadila nový bod
č. 16) Návrh dohody ö,.08-042t20/MČ o úhradě části nákladů na opravu chodníku u čerpací
stanice Shell při ulici Jihlavská. Schválený program jednáníje přílohou č. 't zápisu.
Hlasování -7lol0ĺ7.

Il. Schválení zápisu Rady Mč ze dne í 1.03.2o2o:

Rada Mt Brno-Bohunice schválila zápis z 36' zasedání Rady MČ, které se konalo dne
11.03.2020.
Hlasování _7l0ĺol7.

lll. Proiednávané body dne 25.03.2020:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 1 k pŕikazní smlouvě č. o8-o19/20/TS na
zajištění odborné a technické pomoci při přípravě, organĺzacĺ a vyhodnocení veřejnézakázky na
akcĺ ,,Zajištění podlĺmĺtních výběrových řízení na stavební práce pro MČ Brno-Bohunice",
s firmou RPA Tendr s.r.o', Starobrněnská 20, 602 00 Brno, lČ 29367107, který je přílohou č. 2
zápisu, a to na změnu elektronického nástroje a ukládá starostovi MČ dodatek č. 1 ke smlouvě
na zajištění odborné a technické pomoci při přĺpravě, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky
na akci ,,Zajištění podlimitních výběrových řízení na stavební práce pro MČ Brno-Bohunice"
podepsat.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MC Brno-Bohunĺce schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Rozšíření
kancelářských prostor 2' NP ÚMČ Brno-Bohunice" od lng. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 o'ĺ
Jičín, lC 66585708, s náklady ve výši 308.480 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a inŽenýrské činnosti č. 08-038/20/T5 s vybraným dodavatelem, která je přílohou
č. 3 zápisu a ukládá starostovi Mc smlouvu o zhotovení projektové dokumentace
a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování - 7 ĺol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čĺ. lV.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ
Brno-Bohunice, a to na základě instalace laviček v MČ Brno-Bohunice stejného typu Tubo ll
V roce 2017 a 2018 s tím, Že by se revitalizace týkala výměny 24 kusů stávajících lavĺček na
ulici Ukrajinská, Moldavská, Arménská a Běloruská, nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci
,,Revitalizace laviček v MC Brno-Bohunice" od firmy Urbania, s.r.o., Hlavní 21, 664 48 l/loravany,
lC 26242826, s náklady ve výši 134.668,98 Kč bez DPH, kupní smlouvu č. o8-o4o/2olTs
s firmou Urbania, s.r.o., Hlavní 21,664 48 Moravany, lC 26242826, která je přílohou č. 4 zápisu
a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesenĺ byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvatu|e nabídku dodavatele veřejn é zakázky na akci ,,Výměna
střešního pláště azelené střechy vobjektu ZŠ Arménská 21 vMČ Brno-Bohunĺce" od firmy
BUlLDlGo s.r.o., Legionářská 182t1, 664 34 Kuřim, lc 07898134, s náklady ve výši 71.ooo Kč
bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-
041ĺ2oĺTs s firmou BUlLDlGo s.r'o., Legĺonářská 182ĺ1, 664 34 Kuřim, lČ 07898134, která je
přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o zhotovení projektové dokumentace
a o inŽenýrské činnosti podepsat.
Hlasování - 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RMČ v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 6 zápisu a ukIádá vedoucí
odboru financního jeho provedení.
Hlasování _ 7l0l0ĺ7 . Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje dohodu č. 08-039t2oĺMo o ukončení n emní sml
č. 08-137l13lBo na pronájem ěásti pozemku p. č. 213813 s paní

která je přílohou č. 7 zápisu, záměr na pronájem öásti pozemku p. č:. 2138ĺ3
v k. ú. Bohunice o výměře 12,6 m2 při ulici Ukrajinská, za nájemné ve výši 70iKčlm2 na dobu
neurčitou, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ukládá starostovi t\łČ oonoou a záměr podepsat
a vedoucíodboru majetkového a kontroly zámér zveřejnit.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada Mt Brno-Bohunice schvatuj e dodatek č. 1 k ní smlouvě č. 08-1161121B'ĺ.u^ na
n em částí mku č,. 132117 s panĺ a panem

kteý je přílohou č. 9 zápisu, záměr pronájmu části
pozemku p.č. 132117 vk. ú. Bohunice o výměře 15,6 m2 při ul. Pod Nemocnicí,za nájemné
7OĺKć,tm2 na dobu neurčitou, kteý je přílohou č. 10 zápisu, uktádá starostovi nĺČ dodatet
a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _7ĺ010ĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 08-61/05/Bo ve znění
dodatků č,. 1 a č. 2, na pronájem částí pozemků p. č. 210111 a p. č. 2103, oba v k. ú. Bohunice
pod stavbou prodejnĺho stánku při zastávce MHD Běloruská a pro realizaci přístavby k této
stavbě, uzavřenou s panem Armenem Nikolajevičem Šachbazjanem, bytem Modřická 19ot23,
619 0o Brno, lČ66547903, který je přílohou č. 11 zápisu a ukládá starostovi MČ dodatek č.3
k nájemní smlouvě podepsat.
Hlasování _ 7l0lol7 . Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MC Brno-Bohunice schvátila návrh na staŽení tohoto bodu z programu jednání.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MC Brno-Bohunice nesouhtasí spředloŽenou úpravou Statutu města Brna včásti lV. -
Hospodaření města a městských částí, a to článku 75 odst. 4 písm. j) _ Hospodaření
s městským majetkem, poŽaduje po Zastupitelstvu města Brna rozšířit výše uvedený článek
platného Statutu města Brna o novou větu písm. j) ve znění - ,,Pokud město Brno nabude
stavbu na pozemku svěřeném městské části a městská část svěření stavby odmítne, bude
pozemek pod stavbou městské části odsvěřen", souhlasí s předloŽeným návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává Statut města Brna, Ve znění pozdějších
vyhlášek, která je přílohou ć,. 12 zápisu, kromě výše uvedeného a ukládá vedoucí odboru
majetkového a kontroly zaslat toto stanovisko na organizační odbor MMB.
Hlasování _7loĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

1 '1) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
17ĺ2019 omístních poplatcích dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 13 zápisu,
ponechává beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, sazbu poplatku
z pobytu ve výši 21 Kč na osobu a den v příloze č,. 2 a seznam veřejných prostranství
uvedených v příloze č. 3 a uk!ádá vedoucí odboru finančního zaslat toto stanovisko na odbor
rozpočtu a financování MMB.
Hlasování _7ĺol0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice souhtasí s podáním Žádosti o zpracování investičního záměru na akci
,,Zpřístupnění zastávky MHD Stará nemocnice - vybudování chodníku v MC Brno-Bohunice",
která je přílohou ć,. 14 zápisu, ukládá starostovi ltĺc záoost podepsat a vedoucí Finančního
odboru odeslat na Odbor dopravy MMB.
Hlasování _ 7l0l0l7 . Návrh usnesení byl schválen.



-3-

13) Rada MC Brno-Bohunice, v příloze nařízeni statutárního města Brna č' 1ĺ2oo2, kteným se
vydává ,,Trżní řád", Ve znění pozdějších předpisů v hlavě B - Tźní místa, ruší lokalitu č. 16 na
pozemku p. č;.2768 vk. ú. Bohunice, upravuje lokalitu č. 15 na ulici Švermova na pozemku
p. ć,' 2773 v k' ú. Bohunice ve smyslu zmenšení výměry ze 17o m2 na 50 m2 a ukládá vedoucí
odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko Zivnostenskému úřadu města Brna.
Hlasování _7ĺoĺol7. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MC Brno-Bohunice souhIasĺ, v souladu s ustanovením $ 34 odst' 2 zákona č)' 561ĺ2004
Sb., školský zákon, s následujĺcími termíny a místy zápisu do jednotlivých MŠ zřízených MČ
Brno-Bohunice:

výdej přihlášek ve dnech 01.04.2o2o - 30.04.2020 takto:
- MŠ Amerlingova 4 od 09:30 hod. - 1 1:30 hod. vŽdy po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ,
- MŠ Uzbecká 30 od 10:00 hod. -'ĺ6:00 hod. vŽdy po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ,
- MŠ Švermova 11 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ,
- MŠ Běloruská 4 od 10:00 hod' _ 12:OO hod. vŽdy po telefonické domluvě s ředĺtelkou MŠ,
- MŠ Vedlejší 10 po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.

sběr přihlášek ve dnech 04'05.2020 a 05.05.2020 takto:
- MŠ Amerlingova 4 od 12:30 hod. - 16:00 hod. dne o4.o5.2o2o

od 08:00 hod. - 1 1:30 hod. dne 05.05.2020
- MŠ Uzbecká 30 od 08:00 hod. - 16:00 hod. dne o4.o5.2o2o

od 08:00 hod. - 16:00 hod. dne 05.05.2020
- MŠ Švermova 11 od 10:00 hod. - 16:00 hod. dne o4.o5.2o2o

od 08:00 hod. - 12:00 hod. dne 05.05.2020
- MŠ Běloruská 4 od 08:00 hod. - 15:30 hod. dne o4.o5.2o2o

od 09:30 hod. - 15:30 hod. dne 05.05.2020
- MŠ Vedlejší 10 od 13:30 hod. - 17 OO hod. dne o4.o5.2o2o

od 10:00 hod. - 15:00 hod. dne 05.05.2020

ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelkám
a poŽádat o neprodlené zveřejnění informace ve svých MŠ.
Hlasování - 7 ĺol0l7 . Návrh usnesení byl schválen.

jednotlivých MŠ

15) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s prodejem dvou částĺ pozemku p. č;. 2571 - ostatní plocha-
zeleň, v k. ú. Bohunĺce, o výměře cca 20 m2, vyznačené v přĺloze Žádosti, druŽstvu ĐruŽba,
stavební bytové druŽstvo, se sídlem Kapucínské nám. 100/6,656 57 Brno, lČ 00047708
a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělĺt toto stanovĺsko Žadateli.
Hlasování -7lolol7. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č). o8-o42t20lMC o úhradě části nákladů na opravu
chodníku u čerpací stanice Shell při ulici Jihlavská, která je přílohou č. 't5 zápisu a ukládá
starostovi ttĺČ donodu podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MC
Milan Hrdlička


