
 1 

29.91 

 

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

ZÁPIS 

z 60/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 18. 1. 2021 

 

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 60/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 60/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

Rada projednala návrh spolku Lungta na vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na budově úřadu  

u příležitosti 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na budově úřadu u příležitosti 62. výročí 

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Návrh odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací 

Rada projednala žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o spolupráci při navrhování 

odměn ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení zřízených městskou částí Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací na 

základě bodů uvedených v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 

Rada projednala návrh vzorové smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021. Dále Rada 

projednala zkrácení lhůty pro podání žádosti na jednorázovou akci ze dvou měsíců na jeden měsíc 

před jejím konáním a s tím související změnu Pravidel pro poskytnutí individuální dotace a návratné 

finanční výpomoci a pravidel pro udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021, text smlouvy tvoří 

přílohu č. 3 zápisu.  

Rada schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytnutí individuální dotace a návratné finanční 

výpomoci a pravidlům pro udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany, který tvoří přílohu č. 4  

zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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 Žádosti o individuální dotace pro rok 2021  

Rada projednala žádosti Diecézní charity Brno, Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni a 

TAJV, z.s., o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-Tuřany v roce 2021. 

Usnesení: 

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno, Domovu sv. Markéty pro 

matky s dětmi v tísni, na volnočasové aktivity dětí a matek z Domova sv. Markéty v roce 2021.  

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace TAJV, z.s., na sportovní den mládeže s TAJV v MČ 

Brno-Tuřany v roce 2021. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o souhlas s realizací průzkumných prací na hydrogeologickém vrtu 

Rada se seznámila s žádostmi společnosti GEOtest, a.s., Šmahova 1244/114, 627 00 Brno, o souhlas  

s realizací průzkumných prací na hydrogeologickém vrtu HV151 na pozemku p.č. 90/1 a HV152 na 

pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Pozemky jsou ve správě MČ. Předpokládaným termínem 

realizace je 1. čtvrtletí roku 2021.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s realizací průzkumných prací na hydrogeologických vrtech HV151 a HV152, které 

bude provádět  společnost GEOtest, a.s., Šmahova 1244/114, 627 00 Brno, na pozemcích p. č. 90/1 a 

4/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Po ukončení prací budou pozemky navráceny do původního stavu. 

Rada požaduje předání výsledků průzkumných prací.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 XXIX. Společenský ples MČ Brno-Tuřany 

Rada projednala změnu svého usnesení z 55/VIII. schůze, kdy pod bodem programu č. 14 byl 

projednán návrh na pořádání XXIX. Společenského plesu MČ Brno Tuřany s tombolou s datem 29. 1. 

2021. Z důvodu vydaných ochranných opatření Vlády ČR proti šíření koronaviru není možné v tomto 

termínu akci konat. 

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

a to dne 19. 3. 2021. 

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

Usnesení: 

Rada revokuje své rozhodnutí z 55/VIII. schůze tak, že schvaluje pořádání XXIX. společenského plesu 

MČ Brno-Tuřany s tombolou dne 19. 3. 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: 19. 3. 2021 

 Komise výstavby a rozvoje – zápis 

Rada projednala zápis z 10/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 11. 1. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 10/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 11. 1. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Aktualizace PD na vsakovací průlehy 

Rada se seznámila s nabídkou LDH spol. s r.o., na aktualizaci projektové dokumentace pro vodoprávní 

povolení a povolení k nakládání s vodami Skateparku Tuřany II. část, SO 12 – Vsakovací průlehy tak, 

aby projektová dokumentace mohl sloužit pro vydání společného povolení MMB OVLHZ, a to za 

částku 8.500,- Kč + DPH. 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku LDH spol. s r.o., na aktualizaci projektové dokumentace pro vodoprávní 

povolení a povolení k nakládání s vodami Skateparku Tuřany II. část, SO 12 – Vsakovací průlehy, a to 

za částku 8.500,- Kč + DPH, ukládá Úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídce  

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí 2021 

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

darovacích smluv se společnostmi KONTPEKO, spol. s r.o., na částku 10.000,- Kč, a Gardentech 

s.r.o., na částku 15.000,- Kč, to vše na podporu všech kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany 

v roce 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv se společnostmi KONTPEKO, spol. s r.o., na částku 

10.000,- Kč, a Gardentech s.r.o., na částku 15.000,- Kč, to vše na podporu všech kulturních akcí 

pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021, a schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Pronájem pozemku p.č. 1466/38 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada projednala žádost MO MMB o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1466/38 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice panu … za účelem využití jako zahrada a k rodinné rekreaci. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1466/38 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu … za účelem 

využití jako zahrada a k rodinné rekreaci, a to za podmínky svěření pozemku městské části Brno-

Tuřany. Rada žádá o svěření předmětného pozemku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Rozšíření studie přístavby tělocvičny ZŠ Požární 

Rada se seznámila s nabídkou … na zpracování rozšíření studie přístavby tělocvičny včetně šaten a 

sociálního zařízení k budově základní školy na ulici Požární o 1. NP nad částí půdorysu za částku 

24.200 Kč (není plátce DPH). 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na zpracování rozšíření studie přístavby tělocvičny včetně šaten a 

sociálního zařízení k budově základní školy na ulici Požární o 1. NP nad částí půdorysu za částku 

24.200 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 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 18. 1. 2021 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


