
 1 

29.91 

 

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

ZÁPIS 

z 49/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 24. 8. 2020 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Nepřítomen: 

Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

 Program schůze Rady 1.

Rada projednala předložený návrh programu 49/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 49/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Program 12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 3.

Rada projednala návrh programu 12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části 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 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2020  4.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 12/2020 pro ZMČ. 
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Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 12/2020. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2020 5.

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2020  

a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Brněnské Ivanovice 2020   6.

Rada projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice 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, ve znění pozdějších předpisů, při pořádání akce Brněnské Ivanovice 

2020 v prostorách před hasičskou zbrojnicí Jahodová 5, dne 12. 9. 2020 spočívající v prodloužení do 

01.00 hod dne 13. 9. 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, ve znění pozdějších předpisů, při 

pořádání akce Brněnské Ivanovice 2020 v prostorách před hasičskou zbrojnicí Jahodová 5, dne 12. 9. 

2020 spočívající v prodloužení do 01.00 hod dne 13. 9. 2020  

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 

V 17:25 se dostavil Ing. Martin Chvátal. 

 Kolize stromořadí s výstavbou kanalizace 7.

Rada se seznámila s projektovou dokumentací a s žádostí společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 

stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 68, 602 00 Brno, o vyjádření k odstranění stromořadí umístěného 

podél chodníku na pozemku p.č. 480 v k.ú. Dvorska, které je v kolizi se stavbou kanalizace.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s kácením stromů rostoucích jako stromořadí na pozemku p.č. 480 v k.ú. Dvorska, tak 

jak je vyznačeno zelenou barvou v příloze č. 3 zápisu. Rada požaduje, aby výkopové práce kolem 

těchto dřevin byly řešeny způsobem, kterým nedojde k poškození kořenové soustavy a stromů 

samotných. Současně Rada požaduje, aby byly zvoleny vhodné technologie prací a bylo postupováno 

v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební 

činnosti a dle ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině (Ochrana stromů, porostů  

a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Malínská 36, vyhrazené parkovací stání 8.

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k prodloužení platnosti placeného vyhrazeného 

parkovacího stání na ulici Malínské, před domem 36. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením platnosti placeného vyhrazeného parkovacího stání na ulici Malínské, 

před domem 36, pro paní Soňu Veselou. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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 Pacht pozemku p.č. 1589 a části pozemku p.č. 1590, k.ú. Brněnské Ivanovice 9.

Rada projednala žádost … o pacht pozemku p.č. 1589 o výměře 763 m
2 

a části pozemku p.č. 1590 o 

výměře 276 m
2
, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada schvaluje pacht pozemku p.č. 1589 o výměře 763 m
2 

a části pozemku p.č. 1590 o výměře  

276 m
2
, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice … a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Prodej pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 10.

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1006/2  

a 1008/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.   

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2, k.ú. Brněnské 

Ivanovice, a to z důvodu vedení zatrubněného Ivanovického potoka pod pozemky. Rada ukládá úřadu 

informovat OSM MMB o usnesení ZMČ v této věci současně s upozorněním na stavby na 

pronajímaných pozemcích. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

 Vyjádření k PD přemístění trafostanice na ulici Hanácké  11.

Rada se seznámila se žádostí projektanta o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas 

stavby, nazvané: „1040017362 – Brno, TS 3107 Hanácká, st. Úprava TS“.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s navrženým umístěním nové kioskové trafostanice na pozemek p.č. 3832, k.ú. 

Tuřany, neboť je to v kolizi se záměry městské části na tomto pozemku.  

Rada ukládá úřadu informovat o tomto usnesení MMB a zdejší stavební úřad.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu schodů ke kapli v Brněnských Ivanovicích 12.

Rada projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVBY PLUS s.r.o., 

na opravu schodů ke kapli v Brněnských Ivanovicích. Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce ve 

výši 69 835,82 Kč vč. DPH a s tím související posun termínu dokončení díla do 15. 9. 2020. 

Rozpočtová skladba: 3322/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVBY PLUS 

s.r.o., na opravu schodů ke kapli v Brněnských Ivanovicích a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výměnu střechy ZŠ Požární 13.

Rada projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVBY PLUS s.r.o., 

na opravu střechy ZŠ Požární. Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které nemají 

vliv na cenu díla. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVBY PLUS 

s.r.o., na opravu střechy ZŠ Požární a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 14.

Rada projednala žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné 

vyhlášky o místních poplatcích.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích  

a ukládá Úřadu informovat zastupitele o obsahu návrhu.   
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouva o výpůjčce - Moravské zemské muzeum 15.

Rada projednala návrh Moravského zemského muzea na uzavření smlouvy o výpůjčce na sbírkové 

předměty za účelem vystavení v expozici „Brněnské Ivanovice 800“ v termínu 10. 9. 2020 – 4. 1. 

2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na sbírkové předměty za účelem vystavení v expozici 

„Brněnské Ivanovice 800“ v termínu 10. 9. 2020 – 4. 1. 2021 a text předmětné smlouvy uvedený 

v příloze č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Návrh vyhlášky – Statut města Brna 16.

Rada projednala žádost Odboru rozpočtu a financování MMB, Odboru sociální péče MMB a Odboru 

dopravy MMB o zaslání stanoviska městské části k návrhu 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.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat, 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, a souhlasit 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. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit 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. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit 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. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Návrh vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 17.

Rada projednala žádost Odboru vnitřních věcí o zaslání stanoviska městské části k návrhu obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Vyjádření k PD novostavby rodinných domů na ulici Jubilejní  18.

Rada se seznámila se žádostí projektantky o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby, 

nazvané: „Novostavba RD „A“ a „B“ včetně přípojek inženýrských sítí a sjezdu na komunikaci, p.č. 

834, 835, k.ú. Brněnské Ivanovice“. 

Usnesení: 

Rada má k projektové dokumentaci následující připomínky: 

- umístěním dvou rodinných domů na místo jednoho dle současného stavu a navržením 

sdruženého vjezdu dojde ke zhoršení poměrů v ulici a k reálnému úbytku míst, v současné 

době využívaných k odstavování vozidel, 

- sdružený vjezd je spádován směrem k chodníku podél domu a v předložené dokumentaci není 

navrženo odvodnění zpevněného sjezdu tak, aby dešťová voda nestékala na chodník. 
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Rada požaduje doplnit projektovou dokumentaci sjezdu o podrobné úpravy bezprostředního okolí 

sjezdu tak, aby z dokumentace bylo jasně patrné, jak bude řešena návaznost stávajícího štěrkového 

pruhu mezi chodníkem a vozovkou s navrženým sjezdem. Rada dále požaduje doplnit návrh odvedení 

dešťových vod ze sjezdu tak, aby nedocházelo ke stékání vody ze sjezdu na chodník. Rada má dále 

připomínky  

k architektonickému řešení stavby z pohledu uličního, kdy na malé šíři uliční fasády jsou dominantní 

dvoje velká garážová vrata, a to Rada považuje za rušivý element z pohledu charakteru zástavby celé 

ulice, a doporučuje stavebníkovi architektonické řešení přepracovat. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD stavebních úprav zelárny v areálu Agro Tuřany, k.ú. Brněnské Ivanovice  19.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, … o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební 

povolení stavebních úprav objektu zelárny a zavážecí rampy v areálu společnosti Agro Tuřany na 

pozemcích p.č. 76/11 a 76/8, k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k projektovaným stavebním úpravám objektu zelárny a zavážecí rampy 

v areálu společnosti Agro Tuřany na pozemcích p.č. 76/11 a 76/8, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Různé 20.

 Závěr 21.

 

 

V Brně - Tuřanech 24. 8. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


