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

ZÁPIS 

z 64/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 8. 3. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluveni:  

 Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 64/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 64/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádost organizace Junák, český skaut, středisko Řehoře Mendla, z.s., o poskytnutí 

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

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace organizaci Junák, český skaut, středisko Řehoře 

Mendla, z.s., na celoroční činnost 93. skautského oddílu Brno-Tuřany v roce 2021 ve výši 12.000,- Kč 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Kaštanová, stezka pro pěší a cyklisty, investiční záměr 

Rada se seznámila s investičním záměrem na stavbu nazvanou: Kaštanová – stezka pro pěší a cyklisty.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k investičnímu záměru stavby nazvané „Kaštanová – stezka pro pěší  

a cyklisty“.  

Rada trvá pro následující přípravné kroky investičního záměru na svém dřívějším požadavku, aby 

v místech přechodů stezky přes komunikaci byly zřízeny přechody pro chodce, nikoli pouze místa pro 

přecházení. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Zbudování záhonů s výsadbou trvalek a cibulovin 

Rada se seznámila s cenovými nabídkami Veřejné zeleně města Brna, p.o., na realizaci výsadby 

trvalkového záhonu s cibulovinami na ulici Heřmánková (p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany) a výsadby 

kopretin a krokusů v ostrůvku uprostřed křižovatky na ul. Hanácká  před kostelem (p.č. 559, k.ú. 

Tuřany). Oba pozemky jsou ve správě MČ Brno-Tuřany. Záhony by byly založeny na jaře a na 

podzim roku 2021. Cena za realizaci záhonu s výsadbou na ul. Heřmánková je stanovena na  

95.656,55 Kč vč. DPH a za realizaci záhonu na ul. Hanácká na 81.796,00 Kč vč. DPH. Roční údržba 

záhonu na ul. Heřmánkova byla vyčíslena na 25.410,00 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3745/5169 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídky Veřejné zeleně města Brna, p.o., na výsadbu trvalkových záhonů  

s cibulovinami na ul. Heřmánková a na ul. Hanácká za celkovou částku 177.452,55 Kč vč. DPH  

a na zajištění roční údržby záhonu na ul. Heřmánková za částku 25.410,00 Kč vč. DPH. Rada ukládá 

Úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídkách a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. Smlouva je uzavírána na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Kácení suchého ořešáku na ul. Šípková 

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku p.č. 

1313/1, k.ú. Tuřany, týkající se ořešáku královského (Juglans regia) o obvodu kmene 89 cm měřeného 

ve výši 130 cm nad zemí. Jedná se o jedince, který je již několik let suchým stromem. Patrny plodnice 

dřevokazných hub. Zdravotní stav je špatný a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek hrozí 

zlom větších větví či statické selhání stromu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna, zeleň 

na pozemku je ve správě MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením ořešáku královského (Juglans regia) rostoucího na pozemku p.č. 1313/1 

v k.ú. Tuřany z důvodu špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené provozní bezpečnosti. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Dodání multifunkčního zařízení 

Rada se seznámila s nabídkou SHARP Business Systems Czech Republic, s.r.o., na dodávku 

multifunkčního zařízení SHARP MX-2651N za částku 48.255,- Kč bez DPH, s dopravou a instalací 

zařízení za částku 1.400,- Kč bez DPH. 

Rozpočtová skladba: 6171/6122  

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku SHARP Business Systems Czech Republic, s.r.o., na dodávku 

multifunkčního zařízení SHARP MX-2651N za částku 48.255,- Kč bez DPH, s dopravou a instalací 

zařízení za částku 1.400,- Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu vystavit objednávku a pověřuje starostu 

podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 MŠ U Lípy – provedení rozpočtového opatření 

Rada projednala žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, o souhlas 

s provedením rozpočtového opatření spočívajícím v přesunu a snížení závazných položek v rozpočtu 

organizace.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí provedení rozpočtového opatření v rozpočtu roku 2020 u Mateřské školy Brno, 

U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE      Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – výstavba dětského hřiště Dvorska 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba dětského 

hřiště Dvorska“. Svou nabídku podali: 

- hřiště.cz, s.r.o., částka 1.112.546,60 Kč vč. DPH, termín realizace 1. 4. 2021 – 31. 5. 2021, 

záruční doba 36 měsíců; 

- Zabloudil Xtrem s.r.o., částka 1.136.988,60 Kč vč. DPH, termín realizace do 20. 7. 2021, 

záruční doba 24 měsíců; 

- TR Antoš s.r.o., částka 1.172.925,60 Kč vč. DPH, termín realizace 19. 4. 2021 – 30. 6. 2021, 

záruční doba 24 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výstavba dětského hřiště 

Dvorska“ za cenu 1.112.546,60 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 

 Výkon AD – ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa 

Rada projednala cenovou nabídku …  na výkon autorského dozoru při akci „ZŠ Měšťanská, 

rekonstrukce rozvodů, I. etapa“. Nabídka je uvedena v hodinových sazbách a bude fakturována podle 

skutečně odvedené práce na základě výkazu práce. V nabídce je uvedena hodinová sazba 600,- 

Kč/hod. (není plátcem DPH).  

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na výkon autorského dozoru při akci „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce 

rozvodů, I. etapa“ v hodinové sazbě 600,- Kč/hod. (není plátcem DPH). Rada ukládá úřadu připravit 

příkazní smlouvu za podmínek stanovených v nabídce, v obvyklém rozsahu práce AD, a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Výkon TDI – ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa 

Rada projednala cenovou nabídku … na výkon technického dozoru investora při akci „ZŠ Měšťanská, 

rekonstrukce rozvodů, I. etapa“. Nabídka je uvedena v hodinových sazbách a bude fakturována podle 

skutečně odvedené práce na základě výkazu práce. V nabídce je uvedena hodinová sazba 500,- 

Kč/hod. + DPH, cestovní náklady v paušální výši 500,- Kč + DPH za jednu cestu a zpět.  

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na výkon technického dozoru investora při akci „ZŠ Měšťanská, 

rekonstrukce rozvodů, I. etapa“ v hodinové sazbě 500,- Kč/hod. + DPH, s cestovními náklady 

v paušální výši 500,- Kč + DPH za jednu cestu a zpět. Rada ukládá úřadu připravit příkazní smlouvu 

za podmínek stanovených v nabídce, v obvyklém rozsahu práce TDI, a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Odpuštění nájemného 

Rada se zabývala možností odpuštění nájemného za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna 

užívané jako restaurační zahrádka, a to pro celý rok 2021. Konkrétně se jedná o část pozemku p.č. 

1332/1 v k.ú. Tuřany užívaného jako restaurační zahrádka společností FAKO CLUB, spol. s r.o., a 

část pozemku p.č. 741/1 v k.ú. Tuřany užívaného jako restaurační zahrádka nájemcem Tělocvičné 

jednoty Sokol Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za část pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany užívaného 

jako restaurační zahrádka za rok 2021 ve výši 5.472,- Kč. 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného (bezdůvodného obohacení) za část pozemku p.č. 741/1 

v k.ú. Tuřany užívaného jako restaurační zahrádka za rok 2021 ve výši 11.520,- Kč. 

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 ŽSD a.s., spol. s r.o., na částku 100.000,- Kč, coby generálního 

partnera všech akcí, BASCOTRANS s.r.o., na částku 80.000,- Kč, coby partnera všech akcí  

a generálního partnera akce Slavnosti tuřanského zelí, a AGRO Brno-Tuřany, a.s., na částku  

10.000,- Kč, coby partnera všech akcí, to vše na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-

Tuřany v roce 2021.  
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Na návrh tajemníka bylo hlasováno o jednotlivých smlouvách odděleně. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností ŽSD a.s., na částku 100.000,- Kč, coby 

generálního partnera všech kulturních akcí, na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany 

v roce 2021, a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BASCOTRANS s.r.o., na částku  

80.000,- Kč, coby partnera všech kulturních akcí a generálního partnera akce Slavnosti tuřanského 

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

který tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností AGRO Brno-Tuřany, a.s., na částku 

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

smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 8. 3. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

 starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 


