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

 

USNESENÍ 

přijatá na 12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 3. 9. 2020 

__________________________________________________________________________________ 

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

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 12/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Protivínského, Ph.D. a Leoše Prokeše, MBA. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 12/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. Návrhy a podněty občanů 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2020  

9. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026 

10. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2020  

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

12. Prodej části pozemku p.č. 211/1, k.ú. Tuřany 

13. Prodej části pozemku p.č. 195/20, k.ú. Holásky 

14. Vyjádření – hřiště Javorová 

15. Prodej pozemků p.č. 1131 a 1132, k.ú. Brněnské Ivanovice  

16. Směna a nabytí pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany  

17. Prodej pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2, k.ú. Brněnské Ivanovice  

18. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

19. Návrh vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

20. Různé 

21. Závěr 

Bod 8. – Návrh rozpočtového opatření č. 12/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020, které tvoří přílohu 

usnesení. 

 

Bod 9. – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2026 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na 

období 2022 - 2026, který tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 10. – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za 

období 1-6/2020. 

 

Bod 11. – Směna pozemků p.č. 101/10 a 102/4, k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí 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. 

 

Bod 12. – Prodej části pozemku p.č. 211/1, k.ú. Tuřany 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku 211/1, k.ú. Tuřany, o výměře cca 

3 m
2
 dle situace, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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Bod. 13. – Prodej části pozemku p.č. 195/20, k.ú. Holásky 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 195/20, k.ú. Holásky, o 

výměře 9 m
2
. 

 

Bod 14. – Vyjádření – hřiště Javorová 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany žádá Zastupitelstvo města Brna o vyjmutí hřiště Javorová ze Seznamu 

ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně. 

 

Bod 15. – Prodej pozemků p.č. 1131 a 1132, k.ú. Brněnské Ivanovice  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 1131 a 1132, k.ú. Brněnské 

Ivanovice, a to z důvodu plánovaného využití pozemků pro potřeby městské části. 

 

Bod 16. – Směna a nabytí pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí 

a) se směnou části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna za část pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany označenou dle 

geometrického plánu č. 1491-18/2019 ze dne 23.7.2019 jako p.č. 4264/5, 4264/7, 4264/8, 

k.ú. Tuřany, o celkové výměře 5 054 m
2
 (navrženo do směny), včetně nabytí zbývající části 

pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany, ozn. dle předmětného GP jako pozemek p.č. 4264/6 o 

výměře 7 006 m
2
, k.ú. Tuřany (pro stavbu "Komunikační obchvat Tuřan"), 

b) s prodejem části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna a s koupí pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany z vlastnictví pana … 

 

 

Bod 17. – Prodej pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2, k.ú. Brněnské Ivanovice  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2, k.ú. Brněnské 

Ivanovice, a to z důvodu vedení zatrubněného Ivanovického potoka pod pozemky 

 

Bod 18. – Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje, aby se ustanovení čl. 76 odst. 10a Statutu nepoužilo pro 

stanovení objemu finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst. 8 

až 10a Statutu pouze pro rok 2021, souhlasí se zbylým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem 

rozpočtu a financování MMB, souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 

vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem sociální 

péče MMB, a souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 

Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem dopravy MMB. 

 

Bod 19. – Návrh vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a doporučuje upravit článek č. 2 Obecně závazné vyhlášky 

č. /20.., o regulaci používání zábavní pyrotechniky takto:  

Článek 2 – používání zábavní pyrotechniky  

(2) Zákaz dle odstavce (1) se nevztahuje na: 

c) dny 31. prosince od 19:00 hodin do 1. ledna 03:00 hodin. 

 

 

_______________________ 

Ing. Jiří Protivínský, Ph.D. 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

______________________ 

Leoš Prokeš, MBA 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 


