
 1 

29.91 

 

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

ZÁPIS 

z 54/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 26. 10. 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 54/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 54/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 16/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 16/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu …   4.

Rada projednala návrh dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno s nájemkyní 

… 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno, 

s nájemkyní … a schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č. 3 zápisu.    

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – přívěsný vozík pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice 5.

Rada se seznámila s nabídkou společnosti VEZEKO, s. r. o., na veřejnou zakázku „Přívěsný vozík pro 

JSDH Brno-Brněnské Ivanovice“ v ceně 41 815,- Kč včetně DPH. 

Rozpočtová skladba: 5512/6123 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti VEZEKO, s. r. o., na veřejnou zakázku „Přívěsný vozík pro JSDH 

Brno-Brněnské Ivanovice“ v ceně 41 815,- Kč včetně DPH. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za 

podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Jmenování vedoucího Odboru údržby a péče o veřejné prostranství ÚMČ Brno-Tuřany  6.

Rada se seznámila se sdělením Libora Hrdličky o vzdání se funkce vedoucího a s návrhem tajemníka 

jmenovat Miroslava Pánka BA (Hons) do funkce vedoucího Odboru údržby a péče o veřejné 

prostranství. 
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Usnesení: 

Rada bere na vědomí sdělení Libora Hrdličky o vzdání se funkce vedoucího Odboru údržby a péče o 

veřejné prostranství ÚMČ Brno-Tuřany. Rada jmenuje Miroslava Pánka BA (Hons) do funkce 

vedoucího Odboru údržby a péče o veřejné prostranství ÚMČ Brno-Tuřany s účinností od 1. 11. 2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: 1. 11. 2020 

 Kácení suchých akátů 7.

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 

1106/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice (psí výběh Sladovnická): 

 1 ks trnovník akát (Robinia pseudoacacia), pořadové číslo stromu 1 v PZ, obvod 

kmene ve 130 cm nad zemí je 58 cm, 

 1 ks trnovník akát (Robinia pseudoacacia), pořadové číslo stromu 13 v PZ, obvod 

kmene ve 130 cm nad zemí je 71 cm, 

 1 ks trnovník akát (Robinia pseudoacacia), pořadové číslo stromu 14 v PZ, obvod 

kmene ve 130 cm nad zemí je 72 cm. 

Jedná se o jedince, kteří mají zbytkovou fyziologickou vitalitu nebo jsou již suchým stromem s 

výmladky. Jejich zdravotní stav je špatný a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek hrozí 

zlom větších větví či statické selhání stromu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a 

svěřen MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením 3 ks akátů rostoucích na pozemku p.č. 1106/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 

z důvodu špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené provozní bezpečnosti. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Podnět ke kácení či ořezu dřeviny rostoucí mimo les 8.

Rada se seznámila s podnětem pana … týkající se kácení či ořezu smrku pichlavého (Picea pungens) 

rostoucího se na parcele č. 970/1, k.ú. Brněnské Ivanovice. Obvod stromu měřeného ve výšce 130 cm 

nad zemí je 161 cm. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na něm rostoucí ve 

správě městské části Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s kácením smrku rostoucího na pozemku parc. č. 970/1, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín:  

 Pacht části pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice 9.

Rada projednala žádost … o pacht části pozemku p.č. 781, k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 800 m
2
 

dle situace v příloze. 

Usnesení: 

Rada schvaluje pacht části pozemku p.č. 781, zahrada o výměře 800 m
2 

dle situace v příloze č. 4 

zápisu, a to ….   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD kanalizační přípojky Dvorska  10.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, … o souhlas se zřízením služebnosti k pozemku p.č. 257/1, 

k.ú. Dvorska, a to pro uložení přípojky splaškové kanalizace z provozovny na pozemku p.č. 27/3, k.ú. 

Dvorska. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s navrženou trasou a požaduje prodloužení kanalizačního řadu od šachty Š1 tak, aby 

splašková kanalizační přípojka mohla být napojena kolmo na hlavní řad. Za tohoto předpokladu Rada 

souhlasí s uložením kanalizační přípojky i s prodloužením hlavního řadu v pozemku p.č. 257/1, k.ú. 

Dvorska.  

Toto vyjádření platí pro udělení územního souhlasu i pro zřízení služebnosti k pozemku p.č. 257/1, 

k.ú. Dvorska. Pro výkopové práce v účelové komunikaci Rada požaduje dodržet standardní podmínky 

zásahu do účelových komunikací v MČ Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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 Veřejná zakázka – nová poliklinika Tuřany – geologický průzkum 11.

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Nová poliklinika 

Tuřany – geologický průzkum“. Svou nabídku podali: 

- HIG geologická služba, spol. s r.o., částka 58.080 Kč vč. DPH, termín realizace do 30. 11. 

2020. 

Další tři oslovení uchazeči ve stanoveném termínu svou nabídku nepodali (GEOtest a.s., se omluvil, 

GEOSTAR spol s r.o. a Dan Balun bez omluvy). 

Rozpočtová skladba: 3613/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti HIG geologická služba, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky 

„Nová poliklinika Tuřany – geologický průzkum“ za cenu 58.080 Kč vč. DPH, a to z důvodu jediné 

podané nabídky. 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: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – oprava obecních studní 12.

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava obecních 

studní“. Svou nabídku podali: 

- …, částka 258.335 Kč vč. DPH, termín realizace listopad 2020, záruka 2 roky; 

- …, částka 310.970 Kč vč. DPH, termín realizace listopad 2020, záruka 2 roky. 

Třetí oslovený uchazeč, Profivoda s.r.o., ve stanoveném termínu svou nabídku nepodal. 

Rozpočtová skladba: 2310/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku …, na realizaci veřejné zakázky „Oprava obecních studní“ za cenu 258.335 

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: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – systém elektronické zabezpečovací signalizace 13.

Rada se seznámila s nabídkou K.V.H., spol. s r.o., na dodání systému elektronické zabezpečovací 

signalizace do objektu hasičské zbrojnice Javorová 9, 620 00 Brno, za částku 40.353,- Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 5512/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku K.V.H., spol. s r.o., na dodání systému elektronické zabezpečovací 

signalizace do objektu hasičské zbrojnice Javorová 9, 620 00 Brno, za částku 40.353,- Kč vč. DPH, 

ukládá Úřadu vystavit objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – nákup světelných řetězů na vánoční strom v Brněnských Ivanovicích 14.

Rada se seznámila s nabídkou S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., na dodání světelných řetězů na vánoční 

strom v Brněnských Ivanovicích, a to buď s barvou studenou bílou LED za částku 2.250,- Kč bez 

DPH za kus nebo s barvou studenou bílou s flash LED za částku 2.550,- Kč bez DPH. 

Rozpočtová skladba: 3631/5137 

Usnesení: 

Rada schvaluje nákup 6 kusů světelných řetězů LED SPL18ECWF-G-B, barva studená bílá s flash 

LED, od společnosti S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., za celkovou částku 15.300,- Kč bez DPH  

(18.513,- Kč vč. DPH), ukládá Úřadu vystavit objednávku a pověřuje starostu podpisem této 

objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – zimní údržba komunikací v MČ Brno-Tuřany 15.

Rada se seznámila s přípisem Technických služeb Brno-Slatina, příspěvkové organizace, kterým 

dochází k výpovědi smlouvy o dílo „Zimní údržba místních komunikací na území MČ Brno-Tuřany“ 

uzavřené dne 31. 10. 2007, a to ke dni 30. 11. 2020. 
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Rada se dále seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní údržba 

komunikací v MČ Brno-Tuřany“ pro zimní období 2020/2021 a 2021/2022 (9 měsíců). Svou nabídku 

podali: 

- SLUŽBY MINKS s.r.o., částka 2.243.340 Kč vč. DPH; 

- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., částka 2.419.986,69 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výpověď smlouvy o dílo „Zimní údržba místních komunikací na území MČ 

Brno-Tuřany“ uzavřené dne 31. 10. 2007 s Technickými službami Brno-Slatina, a to ke dni 30. 11. 

2020. 

Rada schvaluje nabídku SLUŽBY MINKS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Zimní údržba místních 

komunikací na území MČ Brno-Tuřany“ pro zimní období 2020/2021 a 2021/2022 (9 měsíců) za cenu 

2.243.340 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: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Dohoda o poskytnutí zařízení VIS 16.

Rada projednala návrh dohody se statutárním městem Brnem o bezplatném poskytnutí zařízení 

varovného informačního systému (VIS), jehož součástí je 44 ks obousměrných hlásičů s digitálním 

přenosem.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením dohody se statutárním městem Brnem o bezplatném poskytnutí zařízení 

varovného informačního systému (VIS) a pověřuje starostu podpisem dohody. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu TSB a.s. – vánoční osvětlení 2020 17.

Rada projednala návrh smlouvy na dodávku elektřiny z rozvodu Technických sítí Brno, akciové 

společnosti – vánoční osvětlení 2020 za částku 3.087,84 Kč vč. DPH.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku elektřiny z rozvodu Technických sítí Brno, akciové 

společnosti – vánoční osvětlení 2020 za částku 3.087,84 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Záměr „Manipulační hala II“, k.ú. Tuřany 18.

Rada se seznámila se záměrem „Manipulační hala II“, k.ú. Tuřany, posuzovaného ve smyslu zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem 

záměru je výstavba letištní manipulační haly ve vnitřní neveřejné části letiště Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada žádá o provedení posouzení vlivů záměru na životní prostředí záměru, nazvaného „Manipulační 

hala Tuřany II“, k.ú. Tuřany, neboť se jedná o záměr, který by mohl mít významný negativní vliv na 

životní prostředí. Zdůvodnění požadavku je uvedeno v příloze č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 19.

 Závěr 20.

 

V Brně - Tuřanech 26. 10. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


