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

ZÁPIS 

z 45/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 29. 6. 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 

Ing. Tomáš Hornoch, vedoucí OE 

 Program schůze Rady 1.

Rada projednala předložený návrh programu 45/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 45/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 9/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno–Tuřany na rok 2021 4.

Rada projednala návrh harmonogramu přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021, který je 

přílohou č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Návrh odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací 5.

Rada projednala žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o spolupráci při navrhování 

odměn ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení zřízených městskou částí Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací na 

základě bodů uvedených v příloze č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 6.

Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-3/2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-3/2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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 Žádosti o individuální dotace pro rok 2020 7.

Rada projednala žádosti spolků o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2020. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle tabulky uvedené v příloze č. 5 a pověřuje starostu 

podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o udělení výjimky při pořádání akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2020 8.

Rada projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky, Javorová 9, 620 00 Brno, IČ: 653 

49 237, o udělení výjimky z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání akce 

TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2020 na hřišti při ulici V Pískách, Brno, spočívající v 

prodloužení předhodové zábavy dne 21. 8. 2020 do 02:00 hod. dne 22. 8. 2020 a hodové zábavy dne 

22. 8. 2020 do 02:00 hod. dne 23. 8. 2020. 

Usnesení: 

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání akce 

TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2020, na hřišti při ulici V Pískách, Brno, spočívající v 

prodloužení předhodové zábavy dne 21. 8. 2020 do 02:00 hod. dne 22. 8. 2020 a hodové zábavy dne 

22. 8. 2020 do 02:00 hod. dne 23. 8. 2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 Komise kulturní a sportovní - zápis 9.

Rada projednala zápis z 8/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 9. 6. 2020.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 8/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 9. 6. 

2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Dodatek č. 13 ke smlouvě o servisní podpoře počítačové sítě 10.

Rada projednala návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o servisní podpoře počítačové sítě č. 02-00-02 

uzavřené z … dne 15. 7. 2002. Důvodem uzavření dodatku je nutnost přechodu z W7 na nový 

operační systém W10 a s tím spojenou synchronizaci se stávajícím softwarem na celkem 17 PC. 

Uzavřením dodatku dojde k jednorázovému navýšení ceny díla o částku 1.500,- Kč za PC, tj. 25.500,- 

Kč. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o servisní podpoře počítačové sítě č. 02-00-02 

uzavřené z … dne 15. 7. 2002, předmětem dodatku je přechod z W7 na nový operační systém W10 a 

s tím spojená synchronizace se stávajícím softwarem na celkem 17 PC, uzavřením dodatku dojde 

k jednorázovému navýšení ceny díla o částku 1.500,- Kč za PC, tj. 25.500,- Kč. Rada pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Vyjádření k územnímu souhlasu na úpravu oplocení p.č. 3824 a p.č. 3825 k.ú. Tuřany 11.

Rada projednala žádost společnosti KADLEC-BAU s.r.o., o vyjádření k územnímu souhlasu na 

úpravu oplocení okolo pozemků p.č. 3824 a p.č. 3825 v k.ú. Tuřany. Úprava oplocení je provedena 

z důvodu bezpečného napojení pozemku na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. 

Tuřany, která je ve správě MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada revokuje své rozhodnutí z 22/VIII. schůze ze dne 12. 8. 2019 tak, že souhlasí s úpravou oplocení 

okolo pozemků p.č. 3824 a p.č. 3825 v k.ú. Tuřany z důvodu bezpečného napojení pozemku na 
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účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Tuřany, která je ve správě MČ Brno-Tuřany, 

úprava oplocení proběhne dle situace, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Směna pozemků p.č. 101/10 a 102/4, k.ú. Brněnské Ivanovice 12.

Rada se seznámila se žádostí majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemku  p.č. 539/45 

v k.ú. Přízřenice ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p.č. 370/143 v k.ú. Dolní 

Heršpice a pozemky p.č. 101/10 a p.č. 102/4, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, ve vlastnictví společnosti 

BESSY INVEST a.s. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemku  p.č. 539/45 v k.ú. Přízřenice ve 

vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p.č. 370/143 v k.ú. Dolní Heršpice a pozemky p.č. 

101/10 a p.č. 102/4, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, ve vlastnictví společnosti BESSY INVEST a.s. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

 Různé 13.

Rada se seznámila s navrhovanou změnou konání schůze Rady městské části Brno-Tuřany z termínu 

13. 7. 2020 na termín 15. 7. 2020, a to z důvodu čerpání dovolených členů Rady městské části Brno-

Tuřany. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí změnu konání schůze Rady městské části Brno-Tuřany z termínu 13. 7. 2020 na 

termín 15. 7. 2020, a to z důvodu čerpání dovolených členů Rady městské části Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

 Závěr 14.

 

 

V Brně - Tuřanech 29. 6. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


