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

ZÁPIS 

z 50/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 7. 9. 2020 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena:  

Lenka Smutná, členka Rady 

 Program schůze Rady 1.

Rada projednala předložený návrh programu 50/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 50/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 13/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 4.

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

Tuřany za období 1-6/2020. 

Usnesení: 

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

Tuřany za období 1-6/2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádosti o individuální dotace pro rok 2020 5.

Rada projednala žádosti organizací 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. 3 a pověřuje starostu 

podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Pacht pozemku p.č. 349, k.ú. Dvorska  6.

Rada se seznámila se žádostí pana … o ukončení pachtovní smlouvy 93-02-182 na pozemek p.č. 349, 

k.ú. Dvroska dohodou a se žádostí pana … o nový pacht tohoto pozemku.  

 

 

Usnesení: 
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Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy 93-02-182 s panem … dohodou  

a schvaluje nový pacht pozemku p.č. 349, k.ú. Dvorska, panu …. Rada pověřuje starostu podpisem 

dohody i nové smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Svěření pozemku p.č. 49/58, k.ú. Brněnské Ivanovice  7.

Rada se seznámila se žádostí paní … o svěření pozemku p.č. 49/58, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí se svěřením pozemku p.č. 49/58, k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada ukládá Úřadu 

požádat o změnu způsobu využití pozemku na ostatní komunikaci (veřejně přístupnou účelovou 

komunikaci). V případě změny způsobu využití Rada souhlasí se správou pozemku dle čl. 30 Statutu 

města Brna. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 ZŠ Požární, poplachová siréna 8.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti SMPV Servis, s.r.o., na repasování a montáž 

poplachové sirény na střechu ZŠ Požární v ceně 24 200,- Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121  

Usnesení: 

Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti SMPV Servis, s.r.o., na repasování a montáž poplachové 

sirény na střechu ZŠ Požární v ceně 24 200,- Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo …  9.

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené s …, jejímž předmětem je 

zpracování projektové dokumentace DSP a DPS vestavby podkroví radnice. Důvodem uzavření 

dodatku je, že bylo doručeno negativní stanovisko HZS a vyvstala nutnost dalšího osobního 

projednání nestandardních bodů připomínek. Zpracovatelem je žádáno o prodloužení termínu do 15. 

12. 2020. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu díla. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené s ..., jejímž předmětem je zpracování 

projektové dokumentace DSP a DPS vestavby podkroví radnice,  

a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Jmenování nového člena Komise životního prostředí 10.

Rada projednala návrh jmenovat novou členkou Komise životního prostředí paní …. 

Usnesení: 

Rada jmenuje … novou členkou Komise životního prostředí. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Participativní rozpočet – projekt „Klubovny pro děti v Tuřanech“ 11.

Rada projednala žádost Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB o vyjádření k projektu 

„Klubovny pro děti v Tuřanech““ v rámci participativního rozpočtu města Brna. Ing. Miroslav Dorazil 

před zahájením jednání o věci nahlásil střet zájmů s tím, že nebude věc projednávat a ve věci hlasovat. 

Usnesení: 
Rada bere na vědomí: 

- popis projektu „Klubovny pro děti v Tuřanech“ na území MČ Brno-Tuřany, 

- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Klubovny pro děti v Tuřanech“ budou 

hrazeny z prostředků PaRo města Brna, 

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne 

v listopadu 2020. 

Rada souhlasí s realizací předloženého projektu „Klubovny pro děti v Tuřanech“. 
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Rada souhlasí, že v případě úspěchu projektu v hlasování uhradí finanční prostředky na správu  

a udržitelnost projekty „Klubovny pro děti v Tuřanech“ po dobu tří let od dokončené realizace 

projektu. 

Rada souhlasí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Žádost o udělení záštity starosty  12.

Rada projednala žádost … o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany nad běžeckým 

závodem „Brněnská 25“, která se koná dne 20. 10. 2019 částečně na území MČ Brno-Tuřany na 

cyklistické stezce v oblasti soutoku řeky Svratky a Svitavy.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s udělením záštity starosty městské části Brno-Tuřany MARATON Brno, z.s., nad 

běžeckým závodem „Brněnská 25“, která se koná dne 18. 10. 2020. 

Rada souhlasí s užitím znaku MČ Brno-Tuřany v souvislosti s konáním akce. 

Rada souhlasí s konáním akce na území MČ Brno-Tuřany za podmínky dodržování bezpečnosti 

během akce a zajištění úklidu prostor po akci. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 13.

 Závěr 14.

 

 

V Brně - Tuřanech 7. 9. 2020 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


