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

ZÁPIS 

z 57/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 30. 11. 2020 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen 

Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluveni: 

Radomír Vondra, starosta 

 Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 57/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 57/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Lenku 

Smutnou podpisem zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Program 14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části 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 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 pro ZMČ. 
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Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 19/2020. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2021 

Rada projednala návrh Pravidel pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 

2021. Návrh pravidel je uveden v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity  

Rada projednala návrh programu Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a 

sportovní aktivity, jehož text tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, a ukládá Úřadu po schválení 

Zastupitelstvem zveřejnit program na úřední desce. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2019/2020 

Rada se seznámila s výročními zprávami o činnosti škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany za 

školní rok 2019/2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany za 

školní rok 2019/2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Změna působnosti odborů ÚMČ Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh tajemníka na změnu působnosti některých odborů Úřadu městské části Brno-

Tuřany s účinností od 1. 1. 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dodatek č. 1 Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany s účinností od 1. 1. 

2021, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD „ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká, ul. Pratecká, přechod“  

Rada se seznámila se žádostí projektanta, …, o vyjádření k projektové dokumentaci přechodu pro 

chodce přes ulici Prateckou. Stavba je připravována v rámci celoměstské akce „Bezpečné cesty do 

škol“ a je předkládána s názvem: „ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká, ul. Pratecká, přechod“. 

Vyjádření má sloužit pro společné povolení stavby, stavebníkem bude statutární město Brno. 

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení stavby, nazvané. 

„ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká, ul. Pratecká, Přechod“. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava obecních studní 

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

oprava obecních studní. Důvodem uzavření dodatku je, že při provádění díla bylo zjištěno, že studna 

na adrese Růžová 43 byla v mezidobí zasypána, proto byla provedena pouze sondáž této studny, aniž 
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by došlo k její opravě. V důsledku toho dochází ke snížení ceny díla o 17.500,- Kč bez DPH (tj. 

21.175,- Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

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

obecních studní, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – oprava části účelové komunikace NN 1647, k.ú. Dvorska 

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

komunikace NN 1647, k.ú. Dvorska“. Jedná se o komunikaci na pozemku p.č. 488 v k.ú. Dvorska. 

Svou nabídku podali: 

- FISTAV spol. s r.o., částka 178 373,- Kč vč. DPH, termín do 31. 12. 2020, záruka 60 měsíců; 

- TAUBE s.r.o., částka 220 778,- Kč vč. DPH, termín do 31. 12. 2020, záruka 48 měsíců; 

- Krusko  s.r.o., částka 205 556,- Kč vč. DPH, termín do 31. 12. 2020, záruka 36 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku FISTAV spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava části účelové 

komunikace NN 1647, k.ú. Dvorska“ za cenu 178 373,- 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: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

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

Rada projednala žádost MO MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice společnosti BASCOTRANS s.r.o., vlastníkovi pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice společnosti BASCOTRANS s.r.o., vlastníkovi pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice.  

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

Zajistí: ÚT     Termín:  ZMČ 

 Prodej/pronájem a nabytí částí pozemků v k.ú. Holásky 

Rada projednala žádost MO MMB o vyjádření k prodeji/pronájmu části pozemku p.č. 75/1 o výměře 

cca 19 m2 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna a k nabytí části pozemku p.č. 75/5 o 

výměře cca 6 m2 v k.ú. Holásky ve vlastnictví …. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Holásky … 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 19 m2 

v k.ú. Holásky paní … 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 č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín:  ZMČ 

 Směna částí pozemků v k.ú. Holásky 

Rada projednala žádost MO MMB o vyjádření ke směně 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 paní …. 

 

Usnesení: 

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

Holásky ve vlastnictví paní …, jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín:  ZMČ 

 Názvy nových ulic 

Rada projednala návrhy názvů nových ulic v MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit tyto nové názvy ulic v MČ Brno-Tuřany: 

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

Slavomila Janáčka – pozemek p.č. 2375/1 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 č. 8 tohoto zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín:  ZMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně - Tuřanech 30. 11. 2020 

 

 

 

 

____________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Lenka Smutná 

členka Rady MČ Brno-Tuřany 


