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

ZÁPIS 

z 55/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 9. 11. 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 55/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 55/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 17/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 MŠ U Lípy – souhlas s provedením rozpočtového opatření 4.

Rada projednala žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, o souhlas 

s provedením rozpočtového opatření spočívajícím ve změně výše závazných položek v rozpočtu 

organizace.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s provedením rozpočtového opatření v rozpočtu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 

3, příspěvková organizace, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 5.

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

v období vánočních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Aktualizace povodňové komise MČ Brno-Tuřany 6.

Rada se seznámila s potřebou aktualizace povodňové komise v souvislosti s plánovanými 

personálními změnami.  

Usnesení: 

Rada schvaluje složení nové povodňové komise MČ Brno-Tuřany dle přílohy č. 5 zápisu a ukládá 

úřadu informovat MMB OVLHZ. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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 Nájem pozemků p.č. 302/2 a 302/3, k.ú. Brněnské Ivanovice 7.

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení nájmu pozemků p.č. 302/2 a 302/3, k.ú. Brněnské 

Ivanovice, dohodou a se žádostí … o nájem pozemků p.č. 302/2 a 302/3, k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemků p.č. 302/2 a 302/3, k.ú. Brněnské Ivanovice, … dohodou a 

s novým nájmem pozemků p.č. 302/2 a 302/3, k.ú. Brněnské Ivanovice, …. Rada pověřuje starostu 

podpisem dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD úprava rodinného domu Uhýrkova 7  8.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, … o vyjádření k projektové dokumentaci stavebních úprav 

rodinného domu Uhýrkova 7, 620 00 Brno. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu Uhýrkova 7, 620 00 Brno, bez připomínek. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD vodovodní přípojky k rodinnému domu Ivanovické náměstí 37  9.

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře LDH s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci na 

prodloužení vodovodního řadu a vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu Ivanovické 

náměstí 37, 620 00 Brno. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro rodinný dům Ivanovické 

náměstí 37, 620 00 Brno, a to dle situace, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. Při zásahu do pozemků 

svěřených MČ požaduje dodržení standardních podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně, 

které tvoří přílohu č. 7 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Harmonogram schůzí Rady MČ Brno- Tuřany pro rok 2021 10.

Rada projednala návrh harmonogramu schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2021, který je uveden 

v příloze č. 8 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2021 11.

Rada projednala návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 

2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 2021  

a doporučuje Zastupitelstvu jej schválit. Harmonogram je uveden v příloze č. 9 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro rok 2021 12.

Rada projednala termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro rok 2021 

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro rok 2021 uvedené v příloze č. 10 

zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2021 13.

Rada projednala termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2021 uvedené v příloze č. 11 zápisu. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 XXIX. Společenský ples MČ Brno-Tuřany 14.

Rada projednala návrh na pořádání XXIX. Společenského plesu MČ Brno-Tuřany s tombolou.             

Rozpočtová skladba: 3399/5139, 5169, 5175, 5194 

Usnesení: 

Rada schvaluje pořádání XXIX. společenského plesu MČ Brno-Tuřany s tombolou dne 29. 1. 2021 od 

20:00 hod v sále Sportovní haly na ulici Měšťanská a pověřuje starostu organizací plesu včetně 

nakládání s finančními prostředky z rozpočtu městské části určenými na pořádání plesu 2021, 

schvaluje přijetí a použití věcných a peněžitých darů od sponzorů a uzavírání smluv v souvislosti 

s organizací plesu. 

Rada schvaluje cenu slosovatelné vstupenky ve výši 400,- Kč. 

Rada jmenuje starostu Radomíra Vondru loterním zástupcem. 

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

Zajistí: starosta    Termín: 29. 1. 2020 

 Prodej požárního vozidla Avia A31 15.

Rada se seznámila se znaleckým posudkem č. 846/322020, který vypracoval …, a kterým byla 

stanovena obvyklá cena motorového vozidla Avia A31, požárního dopravního automobilu DA12, rok 

uvedení do provozu 1989, na částku 14.300 Kč. Současně se Rada seznámila s nabídkou SH ČMS 

Sboru dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady na koupi tohoto vozidla za uvedenou částku. 

Usnesení: 

Rada schvaluje prodej motorového vozidla Avia A31, požárního dopravního automobilu DA12, RZ: 

4B6 62 00, výrobní číslo (VIN): TNAA31KK002346, SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Brno-

Vinohrady, a to za částku 14.300 Kč. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – zpracování projektové dokumentace na výsadbu a dosadbu v ÚSES v 16.

k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové 

dokumentace na výsadbu a dosadbu v ÚSES v k.ú. Tuřany“. Svou nabídku podali: 

- ATELIER FONTES, s.r.o., částka 83.490 Kč vč. DPH, následný autorský dozor 605 Kč vč. 

DPH za hodinu, termín realizace do 31. 3. 2021; 

- …, částka 88.042 Kč vč. DPH, následný autorský dozor 666 Kč vč. DPH za hodinu, termín 

realizace do 1. 3. 2021; 

- FLORSTYL s.r.o., částka 105.270 Kč vč. DPH, následný autorský dozor 605 Kč vč. DPH za 

hodinu, termín realizace do 6 týdnů od podpisu smlouvy; 

- symbio studio s.r.o., částka 163.350,- Kč vč. DPH, následný autorský dozor 605 Kč vč. DPH 

za hodinu, termín realizace do 31. 3. 2021. 

Rozpočtová skladba: 3745/5166 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku ATELIER FONTES, s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Zpracování 

projektové dokumentace na výsadbu a dosadbu v ÚSES v k.ú. Tuřany“ za cenu 83.490 Kč vč. DPH, 

následný autorský dozor 605 Kč vč. DPH za hodinu, 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 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Ing. Stloukalová  17.

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s …, jejímž předmětem je 

zpracování projektu sadových úprav a herního hřiště Lesíček. Důvodem uzavření dodatku je, že ve 

stanoveném termínu do 31. 10. 2020 nám byly odevzdány 4 varianty řešení, ze kterých máme jednu 

vybrat k dopracování, proto je navrhováno odevzdání vybrané varianty v prodlouženém termínu do 

15. 12. 2020. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu díla. 

Usnesení: 
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Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s …, jejímž předmětem je 

zpracování projektu sadových úprav a herního hřiště Lesíček, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT    Termín: RMČ 

 Různé 18.

 Závěr 19.

 

V Brně - Tuřanech 9. 11. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


