
Z á p i s 
 

z 46. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 15.07.2020 
 
Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, 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 předložený program jednání, do kterého zařadila 
nový bod č. 5) Schválení zadávacích podmínek a výběrové komise na akci „Úprava 
parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice“ a nový bod č. 6) Schválení nabídky uchazeče, 
výše nabídkové ceny a smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti č. 08-074/20/TS na akci „Oprava a rekonstrukce kontejnerových stání pro 
komunální odpad v MČ Brno-Bohunice“ – II. etapa. Schválený program jednání je 
přílohou č. 1 zápisu. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 01.07.2020: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 45. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
01.07.2020. 
Hlasování – 7/0/0/7. 

 
III. Projednávané body dne 15.07.2020: 
 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu a ukládá 
vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje žádost o ukončení smlouvy č. 08-091/17/MO 
(č. dodavatele 9551277331) o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí s firmou E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 
IČ 26078201, která je přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ žádost o ukončení 
smlouvy podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

3) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k veřejné vyhlášce, návrhu opatření obecné 
povahy, kterým se zřizuje „Ochranné pásmo heliportu HEMS Brno-Bohunice I2“, 
zpracované Úřadem pro civilní letectví, leteckým stavebním úřadem, K letišti 1149/23, 
160 08 Praha, který je přílohou č. 4 zápisu a ukládá Ing. Florianové sdělit toto 
stanovisko žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

4) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí umístění stojanů na kola v MČ Brno-
Bohunice v lokalitách Středisko volného času Lány, p. č. 37, Středisko volného času 
Švermova, p. č. 2858/4, Běloruská u Pošty, p. č. 2222, Parking Souhrady, p. č. 2907/1, 
Celní úřad Traťová 8, p. č. 1136/5, Vazební věznice Jihlavská 410/12, p. č. 1247/45, ZŠ 
Arménská, p. č. 2252, MU – Lékařská fakulta, p. č. 1331/160, MU – Správa 
Univerzitního kampusu Bohunice-Kamenice 5, p. č. 1331/87, MU – Fakulta sportovních 
studií, ulice Studentská, p. č. 1347/14, MU – Academic restaurant Netroufalky, 
p. č. 1331/93, vše v k. ú. Bohunice, 
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nesouhlasí s instalací stojanů na kola v lokalitách OC Billa Švermova, p. č. 2768, 
z důvodu existence dostatečného počtu stojanů na kola instalované majitelem 
obchodního centra a Okrouhlá u hřiště, p. č. 3672/12, z důvodu nadbytečnosti stojanů 
v daném místě, schvaluje převzetí stojanů na kola do správy MČ Brno-Bohunice 
v lokalitách – Středisko volného času Švermova, p. č. 2858/4, Běloruská u Pošty, 
p. č. 2222, Parking Souhrady, p. č. 2907/1, ZŠ Arménská, p. č. 2252, vše 
v k. ú. Bohunice a ukládá vedoucí Odboru technických služeb zaslat toto stanovisko 
žadateli. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Úprava parteru 

Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice“ a seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky, 
a to neprodleně po marném uplynutí lhůty pro podání námitek. Zadávací podmínky 
a seznam firem jsou přílohou č. 5 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi 
ve složení předseda – pan Josef Juras, místopředseda – PhDr. Eva Duřpektová, člen – 
Ing. Iva Vošterová a náhradníky komise ve složení – pan Milan Hrdlička, Ing. Antonín 
Crha a Mgr. Jan Liščinský. V případě podání námitky proti zrušení předchozího 
výběrového řízení na akci „Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice“, se ruší 
zadávací podmínky schválené Radou MČ dne 15.07.2020, včetně jmenování výběrové 
komise. Příloha č. 5 zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku dodavatele veřejné zakázky na akci 

„Oprava a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-
Bohunice“ – II. etapa, od Ing. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, 
IČ 66585708, náklady ve výši 134.500 Kč bez DPH, smlouvu o zhotovení projektové 
dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-074/20/TS s Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 
879, 506 01 Jičín, IČ 66585708, která je přílohou č. 6 zápisu a ukládá starostovi MČ 
smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta MČ: ..…………………….…… místostarosta MČ: …..……………………….. 
 Ing. Antonín Crha Milan Hrdlička 


