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

ZÁPIS 

z 39/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 15. 4. 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 39/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 39/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Návštěvní řád veřejných dětských hřišť 4.

Rada se seznámila s návrhem znění vzorového návštěvního řádu veřejných dětských hřišť a návštěvní 

dobou těchto hřišť. Nový návštěvní řád se týká hřišť: Malínská, Moravská, dopravního hřiště 

Holásecká, Revoluční (Májový park), Jahodová, Jubilejní, Javorová, U Potoka, na dvoře radnice a ve 

Dvorskách u dostihové dráhy.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se zněním nového vzorového návštěvního řádu veřejných dětských hřišť, určeným pro 

hřiště Malínská, Moravská, dopravní hřiště Holásecká, Revoluční (Májový park), Jahodová, Jubilejní, 

Javorová, U Potoka, na dvoře radnice a ve Dvorskách u dostihové dráhy, a návštěvní dobou těchto 

hřišť, to vše jak je uvedeno v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Aktualizace záplavového území  5.

Rada se seznámila se žádostí KÚ JmK, odboru životního prostředí, o vyjádření k návrhu na stanovení 

aktualizace záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku 

řek Svratka a Svitava. 

Usnesení: 

Rada odkládá vyjádření k návrhu stanovení aktualizace záplavového území na příští zasedání z důvodu 

nepřesných podkladů. Rada ukládá Úřadu zajistit doplnění podkladů a požádat o prodloužení termínu 

k vyjádření do 30. 4. 2020. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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 Dvorska, stavební úprava NN, VN a TS, doplnění vyjádření 6.

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře Puttner s.r.o., o doplnění vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní rozhodnutí stavebních úprav stávajícího vedení NN, VN a TS v k.ú. Dvorska 

a k projektové dokumentaci pro umístění rozpojovacích skříní NN, a to o pozemek p.č. 157, k.ú. 

Dvorska. 

Usnesení: 

Rada souhlasí i s dotčením pozemku p.č. 157, k.ú. Dvorska, a konstatuje, že vyjádření z 11/VIII. 

schůze RMČ platí i pro dotčení tohoto pozemku. 

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

Zajistí:      Termín: RMČ 

 Ukončení pachtu pozemku p.č. 888/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 7.

Rada se seznámila se žádostí paní … o ukončení pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 888/2, k.ú. 

Brněnské Ivanovice, a to dohodou ke dni 16.4.2020.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy 18-02-339 na pozemek p.č. 888/2, k.ú Brněnské 

Ivanovice, dohodou ke dni 16. 4. 2020 a pověřuje starostu podpisem dohody. 

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

Zajistí: OV    Termín: RMČ 

 Ul. Kaštanová, umístění směrové a informační tabule 8.

Rada se seznámila se žádostí … o souhlas s umístěním směrové a informační tabule „Farma Ráječek“ 

na informační zařízení MČ Brno – Tuřany na ulici Kaštanové, za mostem přes řeku Svitavu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním směrové a informační tabule „Farma Ráječek“ na informační zařízení MČ 

Brno – Tuřany na ulici Kaštanové za mostem přes řeku Svitavu, a to na náklady žadatele. Tento 

souhlas je podmíněn tím, že MČ Brno-Tuřany odsouhlasí konečnou grafickou podobu směrové  

a informační tabule, Rada pověřuje starostu k udělení tohoto souhlasu. 

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

Zajistí: OV    Termín: RMČ 

 Vodoměrné šachty Vlčkova, vyjádření  9.

Rada se seznámila se situací umístění vodoměrných šachet na pozemek p.č. 183/3, k.ú. Dvorska. Jedná 

se o šachty na vodovodních přípojkách ke dvěma domům na pozemcích p.č. 178/1 a 178/2, k.ú. 

Dvorska, na ulici Vlčkově. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním vodoměrných šachet k pozemkům p.č. 178/1 a 178/2, k. ú. Dvorska, do 

části pozemku p.č. 183/3, k.ú. Dvorska, která je ve správě MČ Brno Tuřany, a to dle situace, která 

tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dobíjecí stanice OMV 10.

Rada se seznámila se žádostí společnosti KORMAK Praha, a.s., o vyjádření k umístění a povolení 

dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů do areálu čerpací stanice OMV v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k záměru umístění a povolení dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů do 

areálu čerpací stanice OMV v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – oprava podlahy v nebytových prostorech MŠ Zapletalova 11.

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava podlahy 

v nebytových prostorech MŠ Zapletalova“. Svou nabídku podali: 

- STAVBY PLUS s.r.o., částka 257.632,80 Kč vč. DPH, termín realizace do 28. 8. 2020, 

záruční doba 5 let, 
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- …, částka 263.205,53 Kč vč. DPH, termín realizace do 31. 8. 2020, záruční doba 5 let, 

- …, částka 298.918,67 Kč (není plátce DPH), termín realizace do 30. 9. 2020, záruční doba 3 

roky. 

Rozpočtová skladba: 3613/5171 

Usnesení: 

Rada odmítá všechny nabídky na realizaci veřejné zakázky „Oprava podlahy v nebytových prostorech 

MŠ Zapletalova“. O opětovném zadání veřejné zakázky bude rozhodnuto až po ukončení rekonstrukce 

ústředního topení v objektu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na 12.

rekonstrukci zdravotnětechnické instalace ZŠ Měšťanská 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci zdravotnětechnické instalace 

ZŠ Měšťanská“. Svou nabídku podali: 

- …, částka 182.000,- Kč (není plátce DPH), termín realizace do 31. 7. 2020, 

- …, částka 223.850,- Kč vč. DPH, termín realizace do 14. 8. 2020, 

- Technika budov, s.r.o., částka 239.580,- Kč vč. DPH, termín realizace do 16. 8. 2020. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na realizaci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby na rekonstrukci zdravotnětechnické instalace ZŠ Měšťanská“ za cenu 

182.000,- Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu 

za podmínek daných ve výzvě a nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Rada doporučuje 

Úřadu projednat se zpracovatelem PD možnost vyhotovit projekt po jednotlivých samostatných 

podlažích tak, aby bylo možné v případě nutnosti realizovat akci po etapách v závislosti na finančních 

možnostech městské části. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Opatření proti šíření koronaviru 13.

Rada projednala situaci v MČ Brno-Tuřany v souvislosti s rozvolňováním opatření proti šíření 

koronaviru. Dále Rada projednala žádosti … o odpuštění nájemného za nebytové prostory po dobu 

trvání nouzového stavu. 

Usnesení: 

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

s omezením pohybu osob v ČR. 

Rada doporučuje starostovi svolat nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na den 21. 5. 

2020, další zasedání svolat na den 18. 6. 2020, a to zejména v souvislosti s připravovaným novým 

územním plánem, a nesvolávat zasedání Zastupitelstva na den 25. 6. 2020. Rada doporučuje 

předsedům finančního a kontrolního výboru svolat zasedání výboru dle jejich uvážení, a to za dodržení 

podmínek dle přijatých mimořádných opatření. 

Rada schvaluje rozdání ochranných pomůcek (respirátorů, desinfekčních prostředků) nakoupených 

MČ Brno-Tuřany v rámci území městské části jako společenskou úsluhu dle občanského zákoníku  

a pověřuje starostu zajištěním nákupu těchto pomůcek, jejich rozdělením a zajištěním distribuce. 

Rada souhlasí se záměrem znovuotevření mateřských škol zřizovaných MČ Brno-Tuřany shodně 

s otevřením 1. stupně základních škol. Rada pověřuje starostu jednáním s řediteli základní školy  

a mateřských škol ohledně zajištění provozu těchto zařízení po jejich znovuotevření. 

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

2.135,- Kč za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.  

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

8.013,- Kč za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

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

7.221,- Kč za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

 ZŠ Požární – výměna střechy, technická pomoc 14.
Rada se seznámila s cenovými nabídkami na technickou pomoc v rámci zadání veřejné zakázky na 

výměnu střechy na budově základní školy na ulici Požární.  

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti Elektro Plus s.r.o., na technickou pomoc v rámci zadání veřejné 

zakázky na výměnu střechy ZŠ Požární, a to v předpokládané ceně do 20 tisíc Kč bez DPH, termín 

dodání do 1. 5. 2020. 

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

 

 Různé 15.

 Závěr 16.

 

 

V Brně - Tuřanech 15. 4. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


