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

ZÁPIS 

z 56/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 23. 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 56/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 56/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 2.

 Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020  3.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 18/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Návrh rozpočtu na rok 2021 4.

Rada projednala návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky 2. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021. 

Rada ukládá vedoucímu Odboru ekonomického zveřejnit, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh 

rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2021. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2021 uvedený 

v příloze č. 3 zápisu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele dle 

tabulek č. 1- 3 uvedených v příloze č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: ihned, ZMČ 

 Žádost o individuální dotaci pro rok 2020 5.

Rada projednala žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2020. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Náboženské obci Církve československé husitské 

v Brně-Tuřanech na obnovu pamětní desky na fasádě Husova sboru v roce 2020 ve výši 20.000 Kč  

a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Ul. Jubilejní, vyhrazené parkovací stání 6.

Rada se seznámila se žádostí …, o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu s průkazem 

ZTP na ulici Jubilejní. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro … (držitelku průkazu ZTP) na ulici 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD Brno, Chrlická, sm. NN  7.

Rada se seznámila se žádostí projektanta, …, o vyjádření k územnímu souhlasu pro umístění 

kabelového vedení pro pozemek p.č. 4671, k.ú. Tuřany. Projekt má název „Brno, Chrlická, sm. NN, 

Kratochvíl“. Umístěním kabelového vedení dochází k dotčení pozemku p.č. 4529, k.ú. Tuřany, na 

kterém se nachází účelová komunikace.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním kabelového vedení NN do pozemku p.č. 4529, k.ú. Tuřany, v rámci stavby 

„Brno, Chrlická, sm. NN, Kratochvíl“ dle situace, která tvoří přílohu č. 5 zápisu, a to za dodržení 

standardních podmínek zásahu do účelových komunikací dle přílohy č. 6 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Smlouva o výpůjčce – Muzeum Brněnska 8.

Rada projednala návrh Muzea Brněnska, příspěvkové organizace, na uzavření smlouvy o výpůjčce na 

sbírkové předměty za účelem vystavení v prostorách Kulturního centra do 25. 10. 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, na 

sbírkové předměty za účelem vystavení v prostorách Kulturního centra do 25. 10. 2021 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Pacht a prodej pozemku p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice 9.

Rada opětovně projednala žádost … o pacht části pozemku p.č. 296 v k.ú. Brněnské Ivanovice o 

výměře 222 m
2
 (nyní pozemek p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice). 

Rada současně projednala návrh na dispozici s majetkem města ….,  na prodej části pozemku p.č. 296 

v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 222 m
2
 (nyní pozemek p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice). 

Usnesení: 

Rada schvaluje pacht pozemku 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 222 m
2 

…a pověřuje 

starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

o výměře 222 m
2
 (dříve část pozemku p.č. 296 v k.ú. Brněnské Ivanovice). Pozemek je nutné ponechat 

ve vlastnictví statutárního města Brna jako rezervu pro možné budoucí rozšíření účelové komunikace 

umožňující příjezd k mateřské škole U Lípy Svobody. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ, ZMČ 

 Veřejná zakázka – oprava chodníku pro pěší na ulici Rolencova 10.

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

pěší na ulici Rolencova.“ Svou nabídku podali: 

- FISTAV spol. s r.o., částka 77.532,- Kč vč. DPH; 

- TAUBE s.r.o., částka 102.550,- Kč vč. DPH; 

- MaVisarel s.r.o., částka 108.343,- Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 2219/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku FISTAV spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava chodníku pro pěší 

na ulici Rolencova“ za cenu 77.532,- 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 

 Studie na vestavbu bufetu do vestibulu sportovní haly na ulici Měšťanské 11.
Rada se seznámila s nabídkou … na zpracování studie na vestavbu bufetu do vestibulu sportovní haly 

na ulici Měšťanské za částku 15.000,- Kč (není plátce DPH). 

Usnesení: 
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Rada schvaluje nabídku … na zpracování studie na vestavbu bufetu do vestibulu sportovní haly na 

ulici Měšťanské za částku 15.000,- Kč (není plátce DPH). Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za 

podmínek dle nabídky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 12.

 Závěr 13.

 

V Brně - Tuřanech 23. 11. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 
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___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


