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

ZÁPIS 

z 58/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 14. 12. 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 

Rada projednala předložený návrh programu 58/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 58/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Návrh rozpočtového opatření č. 20/2020  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 20/2020 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-9/2020. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-9/2020. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Přijetí darů pro ZŠ Měšťanská  

Rada se seznámila s oznámením ředitele Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, 

o přijetí finančního a věcného daru. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s použitím finančního daru ve výši 91 350,- Kč od společnosti Lidl Česká republika 

v.o.s, na nákup ICT techniky na budovy Dvorecká 4 a Požární 1 a souhlasí s přijetím věcného daru ve 

výši 270 456,76 Kč pořízeného v rámci evropského projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ pro 

Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Přijetí finančního daru pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada se seznámila s žádostí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o udělení 

souhlasu s navýšením finančního daru na charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí s navýšením finančního daru o 18 900 Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na 

školní rok 2020/2021 a to v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o změnu účelu použití individuálních dotací  

Rada projednala žádost TJ Dvorska, z.s., o změnu účelu použití poskytnutých individuálních dotací na 

dostihové dny, s tím, že poskytnuté dotace by byly použity na výdaje jednoho dostihového dne. 

Usnesení: 

Rada neschvaluje změnu účelu použití individuálních dotací poskytnutých na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 20-05-04 a č. 20-05-05 s tím, že na dostihový den dne 3. 10. 2020 již byla jedna 

dotace z rozpočtu městské části poskytnuta.   

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

Zajistí: OE     Termín:  RMČ 

 Odpis nedobytných pohledávek – pachtovné z pozemků 

Rada projednala návrh na odpis nedobytných pohledávek pachtovného z pozemků k 31. 12. 2020:  

… – 3 466,- Kč, 

… – 1 666,- Kč, 

… – 3 368,- Kč. 

Usnesení: 

Rada schvaluje odpis nedobytných pohledávek pachtovného z pozemků k 31. 12. 2020:   

… – 3 466,- Kč, 

… – 1 666,- Kč, 

… – 3 368,- Kč. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 Aktualizace odpisového plánu Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada projednala aktualizovaný návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Základní 

školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, na rok 2020. 

Usnesení: 

Rada schvaluje aktualizovaný odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, 

Měšťanská 21, příspěvková organizace, na rok 2020 uvedený v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí 2021 

Rada v rámci programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany projednala návrh 

darovacích smluv s … na částku 10.000,- Kč a se společnostmi KOMFORT, a.s., na částku 40.000,- 

Kč, SASTA CZ, a.s., na částku 15.000,- Kč a MANAG invest, a.s., na částku 30.000,- Kč, to vše na 

podporu všech kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv … na částku 10.000,- Kč a se společnostmi KOMFORT, 

a.s., na částku 40.000,- Kč, SASTA CZ, a.s., na částku 15.000,- Kč a MANAG invest, a.s., na částku 

30.000,- Kč, to vše na podporu všech kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021, a 

schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů č. 20-03-01 

uzavřené s Moravským zemským muzeem. Důvodem uzavření dodatku je prodloužení trvání smlouvy 

do 15. 5. 2021 a doplnění prohlášení GDPR, v ostatních částech zůstává smlouva beze změn. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů č. 20-03-01 

uzavřené s Moravským zemským muzeem, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření uměleckého výkonu  

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření uměleckého výkonu, jejímž 

předmětem je vystoupení Big Band MDK Sokolov, z.s., na XXIX. Společenském plesu. Důvodem 

uzavření dodatku je plánovaná změna termínu konání akce na 19. 3. 2021, v ostatních částech zůstává 

smlouva beze změn. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření uměleckého výkonu, jejímž předmětem 

je vystoupení Big Band MDK Sokolov, z.s., na XXIX. Společenském plesu, a pověřuje starostu 

podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Systém elektronické zabezpečovací signalizace - vícepráce 

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

zabezpečovací signalizace do objektu hasičské zbrojnice Javorová 9, 620 00 Brno, za částku 1.694,- 

Kč vč. DPH. Jedná se silový modul PG pro ovládání vrat zbrojnice, jehož potřeba byla zjištěna až po 

zahájení instalace systému. 

Rozpočtová skladba: 5512/6121 

Usnesení: 

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

zabezpečovací signalizace do objektu hasičské zbrojnice Javorová 9, 620 00 Brno, spočívající 

v dodání silového modulu PG pro ovládání vrat zbrojnice za částku 1.694,- Kč vč. DPH, ukládá Úřadu 

vystavit objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – oprava podlahy v nebytových prostorech MŠ Zapletalova II 

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

v nebytových prostorech MŠ Zapletalova II“. Svou nabídku podali: 

- STAVBY PLUS s r.o., částka 304.885,26 Kč vč. DPH, termín do 31. 3. 2021, záruka 60 

měsíců; 

- …, částka 330.298,- Kč vč. DPH, termín do 30. 6. 2021, záruka 60 měsíců; 

- ELEKTRO PLUS spol. s r.o., částka 341.376,17 Kč vč. DPH, termín do 30. 6. 2021, záruka 

60 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 3613/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava podlahy 

v nebytových prostorech MŠ Zapletalova II“ za cenu 304.885,26 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 
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 Žádosti o prominutí nájemného 

Rada projednala žádosti … a … o prominutí nájemného (vzdání se práva) za užívání nebytových 

prostor ve zdravotním středisku po dobu, kdy nemohly vykonávat činnost, případně byly ve své 

činnosti omezeny na základě vládních opatření. 

Usnesení: 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši  

2.981 Kč (100 %) za období od 22. 10. 2020 do 2. 12. 2020. 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši 2.256 Kč (50 %) 

za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně - Tuřanech 14. 12. 2020 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


