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

ZÁPIS 

z 52/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 5. 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 52/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 52/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Přijetí finančního daru pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 3.

Rada se seznámila s žádostí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o udělení 

souhlasu s přijetím finančního daru na charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přijetím finančního daru do výše 54 425 Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ 

na školní rok 2020/2021 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, 

Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Převod dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím 4.

Rada projednala návrh na převod dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku příspěvkovým 

organizacím dle přílohy. 

Usnesení: 

Rada schvaluje převod dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím 

dle přílohy č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 Stojany CS Brno 2020, vyjádření 5.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, … o vyjádření k záměru, nazvanému „Stojany CS Brno 

2020“. Jedná se o celoměstský projekt umístění cyklistických stojanů u veřejných budov na území MČ 

Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním cyklistických stojanů dle seznamu v příloze tohoto bodu a souhlasí 

s převzetím zpevněných ploch pod stojany včetně vlastních stojanů umístěných na pozemcích ve 

vlastnictví města Brna do správy MČ po jejich vybudování. 

Seznam míst tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Ukončení pachtu pozemku p.č. 740, k.ú. Brněnské Ivanovice 6.

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu pozemku p.č. 740, k.ú. Brněnské Ivanovice.   
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Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy 00-02-46 na pozemek p.č. 740, k.ú Brněnské 

Ivanovice, dohodou a pověřuje starostu podpisem dohody. 

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

Zajistí: OV     Termín:  

 Ul. Moravská, prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání 7.

Rada se seznámila se žádostí … o souhlas s prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího stání na 

ulici Moravské pro …, držitele průkazu ZTP/P. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího stání na ulici Moravské pro …, 

držitele průkazu ZTP/P. 

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

Zajistí: OV     Termín: ihned 

 Umístění návratového boxu na knihy 8.

Rada se seznámila se žádostí Knihovny Jiřího Mahena o souhlas s umístěním návratového boxu na 

knihy před budovu radnice na pozemek p.č. 554/1, k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním návratového boxu na knihy na pozemek p.č. 554/1, k.ú. Tuřany, dle 

situace, která tvoří přílohu č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: ihned 

 Prodej části pozemku p.č. 38/1, k.ú. Holásky  9.

Rada se seznámila se žádostí majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 

38/1, k.ú. Holásky, označené v přiložené mapě „A“ a „B“.   

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem části „A“ pozemku p.č. 38/1, k.ú. Holásky, který 

je připlocen k pozemku p.č. 34/1, k.ú. Holásky, a nesouhlasit s prodejem části „B“ pozemku p.č. 38/1, 

k.ú. Holásky, vše dle situace, která tvoří přílohu č. 5 zápisu.   

Rada nesouhlasí s případným pronájmem části „B“ pozemku p.č. 38/1, k.ú. Holásky.  

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

 Kácení stromů s rizikem selhání stability 10.

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na těchto pozemcích: 

 p.č. 1833/2 v k.ú. Tuřany (zdravotní středisko) 

 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), pořadové číslo stromu 1 v PZ, obvod kmene ve 

130 cm nad zemí je 92 cm, 

 p.č. 1388 v k.ú. Tuřany („parčík“ pod pekárnou) 

 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), pořadové číslo stromu 13 v PZ, obvod kmene ve 

130 cm nad zemí je 82 cm, 

 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), pořadové číslo stromu 14 v PZ, obvod kmene ve 

130 cm nad zemí je 94 cm, 

 p.č. 1397 v k.ú. Tuřany (park Legionářů) 

 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula), pořadové číslo stromu 45 v PZ, obvod kmene 

ve 130 cm nad zemí je 124 cm, 

 p.č. 1004/15 v k.ú. Brněnské Ivanovice (plocha zeleně u Miteralu) 

 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), pořadové číslo stromu 11 v PZ, obvod kmene ve 

130 cm nad zemí je 47 cm,  

 p.č. 1003/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice (za pomníkem na Ivanovickém nám.) 

 1 ks zerav západní (Thuja occidentalis), pořadové číslo stromu 23 v PZ, obvod kmene 

ve 130 cm nad zemí je 37 cm,  

 p.č. 38/1 v k.ú. Holásky (plocha zeleně vedle autoservisu Hadler) 

 1 ks smrk pichlavý (Picea pungens), obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 57 cm,  

 1 ks borovice černá (Pinus nigra), obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 56 cm. 
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Jedná se o jedince, kteří mají zbytkovou fyziologickou vitalitu nebo jsou již suchým stromem, viz 

příloha tohoto bodu. Jejich zdravotní stav je velmi špatný, mají řadu defektů a hrozí jejich statické 

selhání. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením 8 ks stromů rostoucích na pozemcích p.č. 1833/2, 1388 a 1397 v k.ú. Tuřany, 

p.č. 1003/1 a 1004/15 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 38/1 v k.ú. Holásky, z důvodu velmi špatného 

zdravotního stavu a výrazně zhoršené provozní bezpečnosti, jak je zdokumentováno v příloze č. 6 

zápisu. Rada pověřuje starostu podáním žádosti u dřevin, jejichž kácení musí být povoleno orgánem 

ochrany přírody.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Žádost o souhlas se vstupem do ploch zeleně 11.

Rada se seznámila s žádostí společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 

Pisárky, 603 00 Brno, o souhlas ke vstupu do ploch zeleně a nezpevněných povrchů v souvislosti 

s výkopovými pracemi pro odstranění havárie vodovodu. Práce jsou prováděny na pozemku p.č. 364  

v k.ú. Holásky, na kterém má zeleň ve správě MČ. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se vstupem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., do ploch zeleně a nezpevněných 

povrchů na pozemku p.č. 364 v k.ú. Holásky, v souvislosti s výkopovými pracemi pro odstranění 

havárie vodovodu. Po ukončení prací bude pozemek navrácen do původního stavu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Komise životního prostředí - zápis 12.

Rada projednala zápis z 6/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 16. 9. 2020.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 6/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 16. 9. 

2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Komise výstavby a rozvoje - zápis 13.

Rada projednala zápis z 9/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 30. 9. 2020.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 9/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 30. 9. 

2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Komise kulturní a sportovní - zápis 14.

Rada projednala zápis z 9/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 2. 9. 2020.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 9/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 2. 9. 

2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Darovací smlouva – stárkovské právo 15.

Rada projednala návrh na uzavření darovací smlouvy na stárkovské právo v hodnotě 400,- Kč, 

uzavíranou s panem … coby dárcem, za účelem vystavení v tuřanské muzejní sbírce.  

 

 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy na stárkovské právo v hodnotě 400,- Kč, uzavíranou 

s panem … coby dárcem, za účelem vystavení v tuřanské muzejní sbírce. Rada schvaluje text 

předmětné smlouvy uvedený v příloze č. 7 zápisu a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – ulice Karkulínova – oprava vozovky 16.

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Ulice Karkulínova – 

oprava vozovky.“ Svou nabídku podali: 

- FISTAV spol. s r.o., částka 166.608,- Kč vč. DPH; 

- KRUSKO s.r.o., částka 209.640,- Kč vč. DPH. 

- TAUBE s.r.o., částka 233.362,- Kč vč. DPH; 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku FISTAV spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Ulice Karkulínova – 

oprava vozovky“ za cenu 166.608,- 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Zimní údržba komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská 2020/2021 17.

Rada se seznámila s cenovou nabídkou …, na provádění zimní údržby komunikací u sportovní haly na 

ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 2020/2021 (5 měsíců) ve výši 33.275,- Kč vč. DPH 

(6.655,- Kč vč. DPH / měsíc). 

Rozpočtová skladba: 3412/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje cenovou nabídku …, Brno na provádění zimní údržby komunikací u sportovní haly na 

ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 2020/2021 (5 měsíců) ve výši 33.275,- Kč vč. DPH 

(6.655,- Kč vč. DPH / měsíc). Rada schvaluje text smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 18.

 Závěr 19.

 

 

V Brně - Tuřanech 5. 10. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


