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

 

USNESENÍ 

přijatá na 15/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 18. 2. 2021 

__________________________________________________________________________________ 

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

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 15/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Ing. Martina Chvátala a PhDr. Hanu Dombrovskou. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 15/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. 1/2021 

9. Změna statutu sociálního fondu 

10. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

11. Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí 

12. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

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

14. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

15. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

16. Různé 

17. Závěr 

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 9. programu ZMČ – Změna statutu sociálního fondu 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Tuřany a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany, a to s účinností od 1. 3. 2021. 

 

Bod 10. programu ZMČ – Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu 

„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021“ ve výši 

40.000,- Kč na pořízení věcných prostředků požární ochrany, a to na ruční radiostanici a na zásahový 

tablet vč. aplikace umožňující sdílení dat s KOPIS HZS JmK pro JSDH Brno-Holásky, a bere na 

vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek 

stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků. 

 

Bod 11. programu ZMČ – Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany žádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Jihomoravského 

kraje z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2021“ ve výši 80.000,- Kč na akci Slavnosti 

tuřanského zelí a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného 

nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků. 

 

 

 

 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
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Bod 12. programu ZMČ – Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje stanovení výjimek z doby nočního klidu dle přílohy tohoto 

usnesení. 

 

Bod 13. programu ZMČ – Prodej pozemku p.č. 1316/1 k.ú. Brněnské Ivanovice  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí 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. 

 

Bod 14. programu ZMČ – Směna pozemku v k.ú. Brněnské Ivanovice  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se směnou částí pozemků p.č. 49/54 (budoucí p.č. 49/82), 

p.č. 49/56 (budoucí p.č. 49/84) a p.č. 49/38 (budoucí p.č. 49/81) o celkové výměře 92 m2 ve 

společném jmění … , za část pozemku p.č. 49/55 a pozemek p.č. 49/65 o celkové výměře 91 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Brna, to vše v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to dle geometrických plánů č. 

1793-1087-2020 a č. 1792-1087-2020, které tvoří přílohu usnesení. 
 

Bod 15. programu ZMČ – Návrh vyhlášky – Statut města Brna  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí se zařazením nového čl. 22 odst. 2 písm. g), dle kterého 

mají městské části zajišťovat agendu spojenou s odstraněním odstavených vozidel a projednávat 

související přestupky dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a to do doby, 

než bude organizačně a finančně zajištěna související agenda odtahů vozidel z účelových komunikací, 

a souhlasí se zbylým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění  

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 

Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Martin Chvátal 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

PhDr. Hana Dombrovská 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 


