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

ZÁPIS 

z 61/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 1. 2. 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 61/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 61/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Ocenění pedagogických pracovníků 

Rada projednala žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna o podání 

návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany u 

příležitosti Dne učitelů v roce 2021. 

Usnesení: 

Rada navrhuje Radě města Brna ocenit u příležitosti Dne učitelů v roce 2021 pedagogické pracovníky, 

jak je včetně odůvodnění uvedeno v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Odpisový plán Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace 

Rada projednala návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Brno, U 

Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Brno, U Lípy 

Svobody 3, příspěvková organizace, na rok 2021 uvedený v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádost Základní umělecké školy Brno, Slunná, příspěvková organizace, o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole Brno, Slunná, příspěvková 

organizace, na celoroční činnost umělecké školy v detašovaném pracovišti na Základní škole Brno, 

Měšťanská 21, příspěvková organizace, v roce 2021 ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o vyjádření REKO MS Brno – Požární +1 

Rada se seznámila s žádostí projekční kanceláře emh system project, s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci na rekonstrukci plynovodu v ulicích Požární a V Rejích.  
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Usnesení: 

Rada nemá námitky k předložené projektové dokumentaci stavby nazvané „REKO MS Brno-Požární 

+1“ s dotčením účelové komunikace NN 935 na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Holásky výměnou 

plynovodní přípojky. Rada souhlasí s realizací akce za podmínky koordinace stavby s připravovanou 

komplexní rekonstrukcí ulic Požární a Rolencova a za podmínky dodržení standardních podmínek 

zásahu do účelových komunikací v MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 4 zápisu. Rada konstatuje, 

že zájmy MČ Brno-Tuřany na úseku životního prostředí nebudou předmětnou stavbou dotčeny. Rada 

žadatele upozorňuje na skutečnost, že komunikace ulice Požární a přilehlé chodníky jsou ve správě 

Brněnských komunikací, a.s., a strom (lípa), jež je součástí pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Holásky  

a nachází se před domem na adrese Na Návsi 29/28, je ve správě Veřejné zeleně města Brna, p.o.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – nová poliklinika Tuřany – stavebně technický průzkum 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Nová poliklinika 

Tuřany – stavebně technický průzkum“. Svou nabídku podali: 

- Průzkumy staveb, s.r.o., částka 77.440 Kč vč. DPH, termín do 15. 3. 2021; 

- QUALIFORM, a.s., částka 154.880,- Kč vč. DPH, termín do 30. 4. 2021. 

Třetí oslovený uchazeč GeoTec-GS, a.s., se z podání nabídky omluvil. 

Rozpočtová skladba: 3613/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Průzkumy staveb, s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Nová poliklinika 

Tuřany – stavebně technický průzkum“ za cenu 77.440 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 

 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany 

Rada projednala ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 25. 3. 2008, uzavřené s paní MVDr. 

Simonou Müllerovou, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany za 

účelem poskytování služeb spočívajících ve výcviku psů.  

Usnesení: 

Rada schvaluje okamžité ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 25. 3. 2008, č. sml. 08-02-

313, uzavřené s paní MVDr. Simonou Müllerovou, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 

3753/1 v k.ú. Tuřany za účelem poskytování služeb spočívajících ve výcviku psů a pověřuje starostu 

podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Smlouva o vytvoření a provedení uměleckého výkonu 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu 

na Slavnostech tuřanského zelí dne 11. 9. 2021 s názvem: Janek Ledecký & Band, uzavíranou s ICE 

MUSIC, spol. s r.o., coby agenturou. Cena za koncert činí částku 145.200 Kč vč. DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu na Slavnostech 

tuřanského zelí dne 11. 9. 2021 s názvem: Janek Ledecký & Band, uzavíranou s ICE MUSIC, spol. 

s r.o., coby agenturou, za částku 145.200 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text 

tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouva o podmínkách přípravy a tisku periodika Listy 

Rada se seznámila s návrhem rámcové smlouvy o podmínkách přípravy a tisku periodika Listy 

uzavíranou se Střední školou grafickou Brno, příspěvkovou organizací, dosavadním poskytovatelem 
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těchto služeb. Cena jednoho tisku je stanovena na částku 2.378 Kč za grafické zpracování a 16.000 Kč 

za tisk 2200 ks výtisků, jako tomu bylo doposud na základě jednorázových objednávek. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o podmínkách přípravy a tisku periodika Listy uzavíranou se Střední školou 

grafickou Brno, příspěvkovou organizací, a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří 

přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Zvýšení počtu funkčních míst a změna působnosti odborů ÚMČ Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh tajemníka na zvýšení počtu funkčních míst a na změnu působnosti některých 

odborů Úřadu městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dodatek č. 2 Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany, který tvoří přílohu 

č. 7 tohoto zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Pacht pozemku p.č. 740 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

Rada se seznámila se žádostí pana Františka Tótha o pacht pozemku p.č. 740 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada souhlasí pachtem pozemku p.č. 740 v k.ú. Brněnské Ivanovice panu Františku Tóthovi. Rada 

schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 8 zápisu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Darovací smlouva – Partnerství kulturních akcí 2021 

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

darovací smlouvy se společností DUFONEV R.C., a.s., na částku 25.000 Kč, a to na podporu všech 

kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností DUFONEV R.C., a.s., na částku 25.000 Kč, 

a to na podporu všech kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021, a schvaluje text 

smlouvy, který tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 1. 2. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


