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

ZÁPIS 

z 38/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 30. 3. 2020 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 Program schůze Rady 1.

Rada projednala předložený návrh programu 38/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 38/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 Kontrola úkolů 2.

 Opatření proti šíření koronaviru 3.

Rada projednala opatření proti šíření koronaviru v MČ Brno-Tuřany v souvislosti s omezením volného 

pohybu osob v ČR. Dále Rada projednala žádosti MUDr. Sylvie Mendelové, MUDr. Hany Chybové  

a Jaroslava Aulehly o odpuštění nájemného za nebytové prostory po dobu trvání nouzového stavu. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí situaci ohledně opatření proti šíření koronaviru v MČ Brno-Tuřany v souvislosti 

s omezením pohybu osob v ČR. 

Rada ruší vydání zpravodaje Listy č. 2/2020, ke kterému měla být uzávěrka příspěvků do 6. 4. 2020. 

Rada doporučuje starostovi nesvolávat zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, které se mělo konat 

dne 23. 4. 2020, a o případném mimořádném zasedání v souvislosti s připravovaným novým územním 

plánem rozhodnout dle aktuální situace. 

Rada požaduje znovuotevření sběrných dvorů v MČ Brno-Tuřany v původním rozsahu otevírací doby, 

a to v co nejbližším termínu. 

Rada pověřuje starostu přijímáním věcných a finančních darů na opatření proti šíření koronaviru, 

zejména na nákup a distribuci ochranných prostředků, a to v jednotlivé výši (hodnotě) do 50.000,- Kč 

včetně. 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši 1.811,- Kč (50 %) 

za období od 12. 3. 2020 do 11. 4. 2020.  

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši  

1.845,- Kč (50 %) za období od 12. 3. 2020 do 11. 4. 2020. 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši  

6.252,- Kč (50 %) za období od 12. 3. 2020 do 11. 4. 2020.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020  4.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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 Žádost o individuální dotaci pro rok 2020 5.

Rada projednala žádost paní … o poskytnutí individuální dotace na akci „Regionální výstava vín, 

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se koná dne 21. 11. 2020.  

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace … ve výši 5.000,- Kč na akci „Regionální výstava vín, 

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se koná dne 21. 11. 2020, z rozpočtu 

městské části Brno-Tuřany pro rok 2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o udělení záštity starosty  6.

Rada projednala žádost paní … o udělení záštity nad akcí „Regionální výstava vín, Kateřinská 

přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat dne 21. 11. 2020.  

Usnesení: 

Rada uděluje záštitu starosty městské části Brno-Tuřany … nad akcí „Regionální výstava vín, 

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat dne 21. 11. 2020.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Grunty, rekonstrukce komunikace, autorský dozor 7.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou …, na výkon funkce autorského dozoru na stavbě: 

Rekonstrukce komunikace Grunty za cenu 500,- Kč/hod. a náklady na dopravu 300,- Kč/cestu + DPH. 

Rozpočtová skladba: 2212/6121  

Usnesení: 

Rada schvaluje  cenovou nabídku …, na výkon funkce autorského dozoru na stavbě: Rekonstrukce 

komunikace Grunty za cenu 500,- Kč/hod. a náklady na dopravu 300,- Kč/cestu  (bez DPH) a ukládá 

úřadu vystavit objednávku. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Stav pozemku p.č. 1589 a části pozemku p.č. 1590, k.ú. Brněnské Ivanovice 8.

Rada se seznámila s fotodokumentací současného stavu pozemku p.č. 1589 a části pozemku p.č. 1590, 

k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada požaduje vypovědět smlouvu bez udání důvodu podle čl. IV, odst. 3. smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k umístění přípojky STL plynovodu na pozemek p.č. 73/1, k.ú,. Brněnské Ivanovice 9.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, …, o vyjádření k možnosti napojení STL plynovodu na 

pozemku p.č. 73/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, pro budoucí výstavbu skladové haly společnosti ELLO 

s.r.o.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do pozemku p.č. 73/1, k.ú. Brněnské Ivanovice  

v rozsahu dle situace za standardních podmínek pro zásah do účelových komunikací. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Skatepark Tuřany, úprava PD 10.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou … na úpravu projektové dokumentace pro povolení akce 

Skatepark Tuřany v ceně 19 500,- Kč (není plátce DPH). 

Rozpočtová skladba: 3745/6121  

Usnesení: 

Rada schvaluje  cenovou nabídku … na úpravu projektové dokumentace akce Skatepark Tuřany 

v ceně 19 500,- Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 ZŠ Měšťanská, stínící technika, projekt 11.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou …, na vypracování projektové dokumentace venkovních 

žaluzií na jižní fasádě budovy základní školy na ulici Měšťanské za cenu 7 000,- Kč (není plátce 

DPH). 

Rozpočtová skladba: 3113/6121  

Usnesení: 

Rada schvaluje  cenovou nabídku …, na vypracování projektové dokumentace venkovních žaluzií na 

jižní fasádě budovy základní školy na ulici Měšťanské za cenu 7 000,- Kč (není plátce DPH) a ukládá 

úřadu vystavit objednávku. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s T-Mobile Czech Republic 12.

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s T-Mobile Czech Republic a.s., 

jejímž předmětem je pronájem části střechy budovy ZŠ na ulici Požární. Předmětem dodatku je úprava 

práv a povinností v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí střechy budovy, přičemž nájemci bude 

dočasně poskytnuta část pozemku p.č. 130 v k.ú. Holásky o výměře 62 m
2
. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s T-Mobile Czech Republic a.s., jejímž 

předmětem je pronájem části střechy budovy ZŠ na ulici Požární, a pověřuje starostu podpisem 

dodatku. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa, vyjádření  13.

Rada se seznámila s usnesením KÚ JmK, OŽP, které se týká vydání integrovaného povolení pro 

zařízení: „Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa“.  

Usnesení: 

Rada se ztotožňuje s návrhem závazných podmínek provozu zařízení tak, jak je ve svém vyjádření ze 

dne 11. 3. 2020 formulovala pod bodem 4.1, 4.2, a 4.3 společnost CENIA, česká informační agentura 

životního prostředí.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Různé 14.

 Závěr 15.

 

 

V Brně - Tuřanech 30. 3. 2020 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


