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

 

USNESENÍ 

přijatá na 14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 10. 12. 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 14/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Šnajdra, Ph.D., a Pavla Odehnala. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 14/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ 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. 19/2020  

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 

10. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2021  

11. Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity  

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

13. Prodej pozemku p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

14. Prodej pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

15. Prodej a nabytí částí pozemků v k.ú. Holásky  

16. Směna částí pozemků v k.ú. Holásky  

17. Názvy nových ulic 

18. Různé 

19. Závěr 

 

Bod 8. – Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020, které tvoří přílohu 

usnesení. 

 

Bod 9. – Návrh rozpočtu na rok 2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2021 uvedený  

v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 

2021 dle tabulek č. 1-3 uvedených v příloze usnesení a pověřuje Radu městské části Brno-Tuřany 

zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

 

Bod 10. – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 

2021 uvedená v příloze usnesení. 

 

Bod 11. – Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné  

a sportovní aktivity, jehož text tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 12. – Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram svých zasedání v roce 2021, který tvoří 

přílohu usnesení. 
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Bod 13. – Prodej pozemku p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 296/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

o výměře 222 m2 (dříve část pozemku p.č. 296 v k.ú. Brněnské Ivanovice), neboť je pozemek nutné 

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

komunikace umožňující příjezd k mateřské škole U Lípy Svobody. 

 

Bod 14. – Prodej pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 15. – Prodej a nabytí částí pozemků v k.ú. Holásky  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 19 m2 

v k.ú. Holásky … a s nabytím části pozemku p.č. 75/5 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Holásky do vlastnictví 

statutárního města Brna, vše jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 16. – Směna částí pozemků v k.ú. Holásky  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se směnou části pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 17 m2, části 

pozemku p.č. 75/3 o výměře cca 18 m2 a části pozemku p.č. 75/4 o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. 

Holásky, ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č. 75/2 o výměře cca 8 m2 v k.ú. 

Holásky ve vlastnictví …, jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 17. – Názvy nových ulic 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje nové názvy ulic v MČ Brno-Tuřany: 

 Tomáše Krumla – pozemek p.č. 2375/1 v k.ú. Holásky  

 Slavomila Janáčka – pozemky p.č. 436/1, 436/46 a 436/37 v k.ú. Holásky 

 Ledárenská – část pozemku p.č. 2269 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

 Přichystalova – pozemek p.č. 4086 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

 Šípková – část pozemku p.č. 1791/1, pozemek p.č. 4766 a pozemek p.č. 4761/1 v k.ú. Tuřany, 

část pozemku p.č. 2471 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

 Růžová – pozemek p.č. 4700 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

 Vinohradská – pozemky p.č. 110/1, 1727/1, 1728/1, 1519/1 a 1519/2 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice (prodloužení stávající ulice) 

Zákres nových názvů ulic je uvedený v mapách, které tvoří přílohu usnesení. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D. 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Pavel Odehnal 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 


