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

ZÁPIS 

z 53/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 12. 10. 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 53/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 53/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Program 13/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 3.

Rada projednala návrh programu 13/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 13/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. 15/2020  

9. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2020 

10. Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterými se stanoví spádové obvody 

mateřských a základních škol 

11. Prodej části pozemku p.č. 38/1, k.ú. Holásky  

12. Různé 

13. Závěr 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 4.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 15/2020. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Návrh rozpočtu na rok 2021 – I. etapa 5.

Rada projednala I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2021 uvedenou v příloze č. 3 zápisu. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín:  RMČ 

 Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2020 6.

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2020  

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

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 7.

Rada projednala návrhy střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 Mateřské školy Brno, U Lípy 

Svobody 3, příspěvková organizace, Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a Základní školy Brno, Měšťanská 21, 

příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín:  RMČ 

 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterými se stanoví spádové obvody 8.

mateřských a základních škol 

Rada projednala možnost podat návrh na změny obecně závazných vyhlášek statutárního města, 

kterými se stanoví spádové obvody mateřských a základních škol. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, 

kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního 

města Brna č. 1/2018 a 2/2019. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 

města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazných 

vyhlášek statutárního města Brna č. 2/2018 a 3/2019. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Aktualizace pasportu dopravního značení 9.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti SIGNEX, spol. s r. o., IČ 4997134, Holzova 138,  

627 00 Brno, na aktualizaci pasportu dopravního značení pro blokové čištění místních komunikací  

a ZáKoSu na rok 2021 ve výši 13.915 Kč vč. DPH.  

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních 

komunikací a ZáKoSu na rok 2021 společností SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344, Holzova 138, 627 

00 Brno, za cenu 13.915 Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Pacht části pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice 10.

Rada projednala žádost … o ukončení pachtu části pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice, o 

výměře 800 m
2
, a to dohodou k nejbližšímu možnému datu.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtu části pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice, a pověřuje 

starostu podpisem dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 20-02-483 ze dne 29. 3. 2020.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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 Pacht části pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 11.

Rada se seznámila se žádostí … o pacht části pozemku p.č. 1489/1 o výměře 1311 m
2
, k.ú. Brněnské 

Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada schvaluje pacht části pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice  … a pověřuje starostu 

podpisem pachtovní smlouvy s účinností od 1. 11. 2020. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Pacht části 2. pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 12.

Rada projednala žádost …  o pacht části 2 pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada neschvaluje žádost …  o pacht části 2 pozemku p.č. 1489/1, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru ve ZS Holásecká 13.

Rada projednala žádost …. o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově zdravotního střediska na 

ulici Holásecké dle nájemní smlouvy č.19-02-25 ze dne 22. 8. 2019 k nejbližšímu možnému datu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytového prostoru v budově zdravotního střediska na ulici 

Holásecké dle nájemní smlouvy č. 19-02-25 ze dne 22. 8. 2019 dohodou a pověřuje starostu podpisem 

dohody. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k územnímu řízení Brno, Jubilejní, smyčka NN 14.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, …, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, nazvané: 

Brno, Jubilejní, smyčka NN, Žáková.  

Usnesení: 

Rada konstatuje, že se k danému záměru již vyjádřila na své 37/VIII. schůzi dne 16. 3. 2020, a to 

včetně souvisejících stavebních objektů (přípojek), žadatele na toto své vyjádření v plném rozsahu 

odkazuje. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – nákup termokamery pro JSDH Brno-Holásky 15.

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

pro JSDH Brno-Holásky.“ Svou nabídku podali: 

- W-Technika s.r.o., částka 144.232 Kč vč. DPH, termín dodání 5 týdnů, záruka 2 roky na tělo 

kamery, 10 let na detektor kamery; 

- Workswell Systems s.r.o., částka 151.806,60 Kč vč. DPH, termín dodání 6 týdnů, záruka 2 

roky, 

- ANAFRA s.r.o., částka 154.880,- Kč vč. DPH, termín dodání 6 týdnů, záruka 2 roky na tělo 

kamery, 10 let na detektor kamery. 

Rozpočtová skladba: 5512/6122 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku W-Technika s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Nákup termokamery pro 

JSDH Brno-Holásky“ za cenu 144.232 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. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouvy o dodávce elektřiny TSB, a.s. 16.

Rada projednala návrh Technických sítí Brno, akciové společnosti, na uzavření nových smluv na 

dodávku elektřiny a na připojení k síti veřejného osvětlení v souvislosti s dodávkou elektřiny k hlásiči 

rozhlasu  
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a k radaru na ulici Sokolnické s účinností od 1. 1. 2021. Uzavřením nových smluv dojde k nahrazení 

stávajících smluv č. P-013-2008, P-033-2017 a NS-P-034-2017 a zvýšení celkové roční částky 

z 28.876,85 Kč bez DPH na 30.278,51 Kč bez DPH, a to s ohledem na nový platný sazebník ERÚ. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby - dodávce elektřiny a smlouvy o poskytnutí 

připojení k síti veřejného osvětlení s Technickými sítěmi Brno, akciovou společností, v souvislosti 

s dodávkou elektřiny k hlásičům rozhlasu a radaru na ulici Sokolnická s účinností od 1. 1. 2021 a 

schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 17.

Rada projednala výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor …. uzavřené k ordinaci zubní lékařky 

v ZS Holásecká, a to ke dni 31. 12. 2020 z důvodu odchodu do důchodu. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 2. 1998, č. sml.: 98-

02-06, uzavřené s …, a to ke dni 31. 12. 2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 18.

 Závěr 19.

 

 

V Brně - Tuřanech 12. 10. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


