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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 

 

USNESENÍ 

přijatá na 3/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 28. 2. 2019 

___________________________________________________________________________ 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Bc. Lukáše Lacha a Mgr. Marka Langa. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č. 8 do programu ZMČ – Revitalizace 

Holáseckých jezer místo bodu č. 8 dle předloženého programu ZMČ – Zásady územního rozvoje. 

 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č. 15 do programu ZMČ – Prodej částí 

pozemků p.č. 170 a 183 v k.ú. Dvorska. 

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č. 16 do programu ZMČ – Nové názvy 

ulic. 

 

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-

Tuřany takto: 

1. Technický bod  

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva 

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady 

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva 

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty 

7. Územní studie zahrádkářské kolonie 

8. Revitalizace Holáseckých jezer 

9. Návrhy a podněty občanů  

10. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019  

11. Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí  

12. Žádost o dotaci na opravu kaple v Brněnských Ivanovicích  

13. Nabytí pozemků p.č. 45/19 a 45/23 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

14. Prodej části pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany 

15. Prodej částí pozemků p.č. 170 a 183 v k.ú. Dvorska 

16. Nové názvy ulic 

17. Různé 

18. Závěr 

 

Bod 7. – Územní studie zahrádkářské kolonie 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí Územní studii: „Návrh využití zahrádkářských lokalit 

na území města Brna“. 

 

Bod 8. – Revitalizace Holáseckých jezer 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí aktuální stav zpracování projektu „Revitalizace 

Holáseckých jezer“ předložený projektovou společností GEOtest na výrobním výboru konaném dne 

19. 2. 2019 na OVLHZ MMB, bere na vědomí závěry jednání výboru ohledně dalšího postupu 

přípravy projektu, tzn. kromě předloženého řešení (odbahnění pěti z deseti Holáseckých jezer) 

připravit druhou variantu revitalizace (odbahnění sedmi z deseti jezer) a trvá na záměru odbahnění 

všech jezer s výjimkou Kašpárkova jezera způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí. 
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Bod 10. – Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 11. – Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany žádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2019“ ve výši 80.000,- Kč na akci Slavnosti 

tuřanského zelí a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného 

nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků. 

 

Bod 12. – Žádost o dotaci na opravu kaple v Brněnských Ivanovicích 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany žádá o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního 

programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019“ ve výši 250.000,- Kč na 

opravu kaple v Brněnských Ivanovicích a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky 

vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních 

prostředků. 

  

Bod 13. – Nabytí pozemků p.č. 45/19 a 45/23 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s  nabytím pozemku p.č. 45/19 v k.ú. Brněnské Ivanovice do 

vlastnictví statutárního města Brna, nesouhlasí s  nabytím pozemku p.č. 45/23 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice do vlastnictví statutárního města Brna, a doporučuje nabytí pozemku p.č. 45/23 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice do vlastnictví Jihomoravského kraje. 

 

Bod 14. – Prodej části pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany  

o výměře 1 m2, která je zastavěna budovou č.p. 16. Dotčená část pozemku je vymezena 

v geometrickém plánu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 
Bod 15. – Prodej částí pozemků p.č. 170 a 183 v k.ú. Dvorska 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 170 a 183 v k.ú. Dvorska. 

Dotčené části pozemků jsou vymezeny v mapě, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Bod 16. – Nové názvy ulic 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje nové názvy ulic - Navaříkova, Generála Ludvíka Krejčího, 

Oldřicha Jambory, Melicharova, Kinclova, U Radaru, Ke Špici a Frömlova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________         __________________________ 

        Bc. Lukáš Lach                     Mgr. Marek Lang 

           ověřovatel zápisu                   ověřovatel zápisu 

             podepsáno dne:                       podepsáno dne: 

 

 

 ___________________________ 

   Radomír Vondra 

         starosta MČ Brno-Tuřany 

                                  podepsáno dne:  


