
Zápis
z 44. zasedání Radv Mč Brno_Bohunice konaného dne í7.06.2o2o

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

omluvena: Mgr. Múdra

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Form a zápis u h l asován í - p ro/protil zdrŽe| se/přÍtom no.

l. Program jednání:

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila předloŽený program jednání, ze kterého stáhla bod č. 3)
Návrh na vyloučení uchazeče z výběrového řízení na akci ,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-
Bohunice" a bod č. 4) Schválení nabídky uchazeče, výše nabídkové ceny a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na akci ,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice". Schválený
program jednáníje přĺlohou č. 1 zápisu.
Hlasování _ 5lol0l5.

lt. Schvátení zápisů Rady Mč ze dne 27.05.2o2o, 03.06.2020 a 11.06.2020:

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 41. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
27'05.2o2o, zápisz42. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne 03.06.2020
a zápis z 43. (mimořádného) zasedání Rady MČ, které se konalo dne 1 1'06.2020.
Hlasování _ 5l0l0l5.

lll. Projednávané body dne í7.06.202oz

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Stavební
úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice" od firmy
KoRoS, s.r.o., Stejskalova 984t37,615 00 Brno, lČ 26926954, s náklady ve výši 1.029.773 Kč,
bez DPH, smlouvu odílo č.08-059/20lTS sfirmou KoRoS, s.r.o., Stejskalova 984137,615 00
Brno, lČ 26926954, která je přílohou č,. 2 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunĺce schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,opravy
a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice" od firmy
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 5o1i9, 664 48 Moravany, lc 255o4o11, snáklady vevýši
987.636,24 Kč bez DPH, smlouvu odílo č.08-058/20lTS sfirmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická
cesta 501/9, 664 48 Moravany, lc 255o4o11, která je přílohou č' 3 zápisu a ukládá starostovi
MC smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akcĺ ,,Stavební
úpravy třĺdních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-Bohunice - ĺnteriérové
řešení" od firmy ANToNĺN BRTNĺK TRUHLAŘSTVĺ, Sivice 5o1, 664 07 Pozořice,
lc 1o55ooo3, s náklady vevýši 395.914 Kč bez DPH, kupní smlouvu č. o8-o68i20/TS sfirmou
ANToNĺN BRTNĺK - TRUHńŘswi, Sivice 5o1, 664 07 Pozořice, lČ 1o55ooo3, která je
přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 510ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

4) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci ,,Rozšíření
kontejnerových stání pro tříděný odpad v MČ Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKo, s.r.o.,
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lt 255o4o11, s náklady ve výši 912.954,26 Kč bez
DPH, smlouvu o dílo č. 08-071ĺ20lTS s firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48
Moravany, lc 2550401'l, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasování - 5l0l0l5. Návrh usnesenĺ byl schválen.
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5) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo ć,.08-o7ot20lTS na akci ,,MŠ Amerlingova -
rekonstrukce kuchyně azřízení keramické dílny v MČ Brno-Bohunice" od firmy oSS Brno, s.r.o.,
Holandská 87812,639 00 Brno, lC 46901850, s náklady ve výši 7 .873,676,55 Kč bez DPH, která
je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po uplynutí
patnáctidenní lhůty pro podánĺ námitek.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno_Bohunice schvatuje dodatek č. 'ĺ ke Smlouvě o údrŽbě vybavení sídliště č. 08-
104/19/TS, kteý je přílohou č.7 zápisu, a to na změnu proplácení předloŽených dokladů za
spotřební materiál a změnu v přĺlohách ć,'1 a ć,.2a a uktádá starostovi MČ dodatek č. 1 ke
Smlouvě o údrŽbě vybavení sídliště č. 08-104/19/TS podepsat.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje podmínky pro získání povolení vjezdu na účelovou
komunikaci tvořenou ulicí Podsedky v MC Brno-Bohunice a ulicí Bohunická cesta v obci
Moravany, včetně Žádosti o povolení vjezdu na účelovou komunikaci a návrhy povolení vjezdu
dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu. V případě důvodů hodných zvláštního
zřetele uvedených Žadatelem, můŽe Rada MČ mĺmořádně rozhodnout o vydání povolenĺ vjezdu
odlišně od podmínek pro získání povolení vjezdu, proti tomuto rozhodnutí nelze podat námitku,
urěuje pověřené osoby pro rozhodování o vydání povolení vjezdu .a jgho podepsání, a to
starostu MČ, v jeho nepřítomnosti místostarostu MČ' dále tajemníka ÚMČ nebo vedoucí oTS
Út\łc a pověřuje odbor technických sluŽeb vedením agendy povolení vjezdu na předmětnou
účelovou komunikaci.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Přihlášku pohledávky ve výši 90.000 Kč do likvidace
společnosti HUNTER cZEcH s.r.o., v likvidaci, lČ 26869683, se sĺdlem Praha, Litevská 1174t8,
která je přílohou č. 9 zápisu a ukládá právnĺčce přihlášku uplatnit u likvidátora rurŠĺlcrÁ-
NEŠTlcKÝ V.o.s., Ječná 550/1, 120 oo Praha, lt 27588106.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-o6o/2olMo (č. dodavatele 9552165375)
o sdruŽených sluŽbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.oN Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera2151ĺ6,37o 01 Ceské Budějovice, lČ 26078201,kteráje přílohou č. 10 zápisu
a uktádá starostovi MČ smlouvu podepsat.
Hlasování - 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o63/2olMo o ukončenĺ smlouvy č.3556,
která je přílohou Ö,. 11 zápisu, smlouvu č'.08-064l20/Mo (č. dodavatele 20'ĺ0048608) o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou ć,. 12 zápisu, obě se spoleöností
Brněnské vodárny akanalizace, a.s., Pisárecká 555l1a, 603 oo Brno-Pisárky, lČ 46347275
a ukládá starostovi nĺt donodu i smlouvy podepsat.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

1'ĺ) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. o8-o67i2olMo o ukončení smlouvy č.3556,
která je přílohou č. 13 zápisu, smlouvu č. 08_065/20lMo (č. dodavatele 2010048606) o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou ć,. 14 zápisu, obě se společností
Brněnské vodárny akanalizace, a.s., Pisárecká 555ĺ1a, 603 oo Brno-Pisárky, lC 46347275
a uk!ádá starostovi MC dohodu i smlouvy podepsat.
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesenĺ byl schválen.

12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dodatek ć,. 2 ke Smlouvě o výpůjčce _ MloS č. 5ĺ2015
(u půjčitele) a č. 08-097ĺ15lMo (u vypůjčitele), ve znění dodatku č. 1, uzavřenou se společností
Technické sítě Brno, a.s., se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, lĆ 25512285, který je přílohou
č. 'ĺ5 zápisu a uk!ádá starostovĺ MC dodatek podepsat.
Hlasovánĺ _6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.



-3-
13) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje s okamŽitou platností novelu ,,Pravidel na pronájem

zahrady ZUŠ, Amerlingova 2 v MC Brno-Bohunice" dle před|oŽeného návrhu, kteý je přílohou
č. 16 zápisu, uk!ádá starostovĺ MC pravidla podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly
zajistit zveřejnění schválených pravidel na internetových stránkách úřadu a postupovat při
pronájmu zahrady v souladu s tímto usnesením.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada Mc Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RMc v rozpočtu Mc Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć,. 17 zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7ĺ0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pouŽití rezervního fondu příspěvkové organĺzace ZŠ Brno,
Arménská 21 ve výši 400.000 Kč, a to na výměnu a opravu zářivek v 6 třídách a pořízení
šatních skříněk pro Žáky, pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21,
zajištěním přípravy, organizací, výběrem zhotovitele a realizací obou zakázek, a to v souladu se
zněním zákona č,.134ĺ2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro
zadáváni a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice a ukládá
vedoucí Finančního odboru sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesení byl schválen.

16) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí, vsouladu s článkem X.,,Změny pronajatého prostoru
(stavební a jiné úpravy)" bod 1) Smlouvy o nájmu prostoru slouŽícího kpodnikání č. 08-
1o7ĺ19lMo, uzavřenou s paní Mgr. Terezou Nevrtalovou, lČ 08340463, Brno, s instalací sítěk
proti hmyzu do oken prodejny ,,ZvaŽ to" v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 3 za podmínky,
Že v případě vzniku záručních vad souvisejících s danou montáŽí sítěk, ponese nájemce
veškeré náklady na případné opravy a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit
toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování - 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

't7) Rada MČ Brno-Bohunĺce beľe na vědomĺ projektovou dokumentaci stavby
,,WTTx-NT-B-BMBON-OK' pro vydání ÚR z ĺ 212019 na pozemcích p. Ö,. 1292t4, p. č,. 1292t6,
p.č. 1383/9, p. č. 3156/3 a p. č. 3157, vše vk. ú. Bohunice a vstup na pozemek p.č. 1383/9,
který je Ve vlastnictví statutárního města ..Brna, zpracovanou společnostĺ cETlN ä.S.,
Ceskomoravská 251ot19, 190 00 Praha 9, lc 04084063, upozorňuje na tu skutečnost, Že
správu pozemku p.č. 1383/9, na kterém jsou vzrostlé stromy, vykonává společnost Brněnské
komunikace a.s., Renneská třída 787ĺ1a, 63900 Brno, lC 60733098, která je příslušná se
k projektové dokumentacĺ vyjádřit a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

18) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhlasí, v souvislosti s projektovou dokumentací Městský blok,,Belle
Rock", se vstupem na pozemky p. č. 1321ĺ23, p. č. 1321ĺ27, p. ć,.2541 a p č. 2543, vše
v k. ú. Bohunice, ve vlastnĺctví statutárního města Brna, u kteých MČ Brno-Bohunice vykonává
správu a se zŕízením sluŽebnosti ke sluŽebným pozemkům p. č. p. ć,. 1321123, p. č. 1321ĺ27,
p. č;' 2541 a p. č. 2543, vše v k. ú. Bohunice, pro stavbu inŽenýrských sítí k výše uvedené
stavbě pouze za předpokladu, že nad plánovanými zŕizovanými inŽenýrskými sítěmi bude
vybudována jednosměrná komunikace Pod Nemocnicí - osová, a to na pozemcích p. č.
1321ĺ23, p.č. 1321ĺ27, p.č 1321ĺ38, vše vk. ú. Bohunice, přičemŽ pozemek p. č. 1321138
v k. ú. Bohunice je dotčen změnou právního vztahu, dále souhlasí za vlastníka sousedního
pozemku p.č. 1321ĺ7 vk. ú. Bohunice svýše uvedenou stavbou, a to v případě zajištění
průjezdnosti motorových vozidel do garáŽového domu na uvedeném pozemku a ukládá vedoucí
odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Žadatelce.
Hlasování -6ĺ010ĺ6. Návrh usnesenĺ byl schválen.

'ĺ9) Rada MC Brno-Bohunice neschval e finanční dotace z roz městské části ve
výši 5.000

-

Kč Žadateli
na akci Sportovní den mládeŽe s TAJV a ukIádá lng. Florianové vyrozumět o této

skutečnosti Žadatele o dotaci.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.
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20) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s přerušením provozu příspěvkové organizace MŠ Brno,
Amerlingova 4, ve dnech 29.06.2020 a 30.06.2020 a ukládá vedoucímu odboru sociálního
zaslat toto stanovisko ředitelce MŠ.
Hlasování _ 61010ĺ6' Návrh usnesení byl schválen.

21) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízení a anrm m hod
zůstavitele

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notáři
Mgr. Pavlu Vrbovi.
Hlasování _ 6101016. Návrh usnesenĺ byl schválen

22) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se zastavením řízenÍ a rmm
zůstavite

a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko notářce
Mgr' Evě Věrné.
Hlasování - 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen

23) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila paní Mgr. Lucie Stará střet zájmů v dané
věci.
Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s umístěním dřevěného přístřešku s krytinou na pozemku
p. č. 803 v k. ú. Bohunice, tj. na zahradě LuŽánek - Středĺska volného času Brno, P. o.,
pracoviště Lány, se sídlem Lány 3, 625 oo Brno, lČ oo4o1803, dle předloŽeného záměru, kteý
je přílohou č' 18zápisu a ukládávedoucí odboru majetkového a kontroly sdělittoto stanovisko
Žadatelce.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

24) Rada MC Brno-Bohunice bere na vědomí navrŽená opatření na zlepšování kvality ovzduší
v aglomeraci Brno, MČ Brno-Bohunice, nesouhtasí s realizací navrŽených opatření
prostřednictvím ÚMČ Brno-Bohunice a uktádá vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto
stanovisko Ministerstvu Žĺvotního prostředí.
Hlasování - 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

25) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové dokumentaci
a inŽenýrské činnosti č. 08-035/20lTs na akci ,,Rozšíření parkovacĺho stání a zapracování
dodatečných poŽadavků PtR na ulici Švermova v MC Brno-Bohunice" od firmy ZPl spol. s r.o.,
U Červeného mlýna 613t2, 612 o0 Brno, ĺČ 46963774, kteý je přílohou č. 19 zápisu, a to na
změnu doby plnění a ukládá starostovi t\ĺC dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat.
Hlasování _ 6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlička


