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

ZÁPIS 

z 65/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 22. 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 65/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 65/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Zápis do mateřských škol 

Rada se seznámila s termínem a místem zápisu do Mateřské školy Brno, Holásecká 11, Mateřské 

školy Brno, V Aleji 2, a Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí termín a místo zápisu do Mateřské školy Brno, Holásecká 11, Mateřské školy 

Brno, V Aleji 2, a Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, vše dle přílohy č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Přerušení provozu mateřských škol v období letních prázdnin 

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období letních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

v období letních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 3 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Účetní závěrky roku 2020 zřízených příspěvkových organizací 

Rada se seznámila s účetními závěrkami příspěvkových organizací Základní škola Brno, Měšťanská 

21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola 

Brno, V Aleji 2, sestavenými k rozvahovému dni 31.12.2020. 

Usnesení: 

Rada schvaluje účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací Základní škola 

Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,  

a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 uvedené v příloze č. 4  

zápisu. 

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

Zajistí: OE      Termín: RMČ 
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 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a rozdělení do fondů 

Rada se seznámila se zlepšeným výsledkem hospodaření k 31.12.2020 u příspěvkových organizací 

Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U 

Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a s návrhem přídělu ze zlepšeného hospodářského 

výsledku do fondů příspěvkových organizací Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola 

Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2. 

Usnesení: 

Rada schvaluje zlepšený výsledek hospodaření k 31.12.2020 u příspěvkových organizací Základní 

škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy 

Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku do 

fondů příspěvkových organizací Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 

11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, vše dle tabulky 

v příloze č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Vyjádření k úpravě provozní doby na hřišti Malínská 

Rada se seznámila s ústní žádostí … na úpravu provozní doby hřiště Malínská z důvodu nadměrného 

hluku. .., který je vlastníkem pozemku sousedícím s hřištěm, požaduje, aby bylo hřiště v období od 

března do října zavíráno v 19 h., namísto ve 21 hod.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s úpravou provozní doby hřiště Malínská a požaduje zachování stávajícího režimu 

v letním období. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Komise životního prostředí - zápis 

Rada projednala zápis z 8/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 10. 3. 2021.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 8/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 10. 3. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Vyjádření ke studii úpravy cesty na hřbitově 

Rada se seznámila s žádostí Správy hřbitovů města Brna, p.o., Vídeňská 96, 639 00 Brno, o vyjádření 

ke studii úpravy cesty na hřbitově. Předmětem je návrh celkové rekonstrukce hlavní cesty s centrální 

alejí, při níž by mělo dojít k vykácení 6 ks vzrostlých stromů.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s podobou navrhované úpravy hlavní cesty. Rada požaduje, aby byl pro rekonstrukci 

zvolen mlatový povrch, byly zachovány stromy, a to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu i vitalitě,  

a stávající alej byla doplňována novými výsadbami co nejdále od hrobových míst.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Brno, Šípková, vedení NN v účelové komunikaci 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře ELING CZ, s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci kabelových rozvodů NN v účelové komunikaci v prodloužení ulice Šípkové. Stavba je 

nazvána: Brno, Šípková, roz. NN, …, ….  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním kabelového vedení na pozemku účelové komunikace p.č. 1791/1 v k.ú. 

Tuřany, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně 

ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 6 zápisu.  
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Rada nesouhlasí s umísťováním rozpojovacích skříní na pozemek p.č. 1791/1 v k.ú. Tuřany. Rada 

požaduje, aby rozpojovací skříně pro budoucí zástavbu byly umístěny až na pozemcích p.č. 4776  

a 1382/1 v k.ú. Tuřany, a to mimo koridor budoucího rozšíření komunikace v prodloužení ulice 

Šípkové dle studie, kterou zpracoval …. Výřez studie na pozemcích p.č. 4776 a 1382/1 v k.ú. Tuřany 

tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

Rada nepožaduje provádět přechod kabelového vedení přes účelovou komunikaci protlakem, je 

možné provést otevřený výkop.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Brno, Dvorska, TS 8358 Vlčkova, vyjádření 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře Puttner, s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci 

výměny stávající sloupové trafostanice za kioskovou a nahrazení části původního vzdušného vedení 

VN kabelovým. Stavba je nazvána: Brno, Dvorska, TS 8358 Vlčkova, st.úp.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se stavbou nazvanou Brno Dvorska, TS 8358 Vlčkova, st. úp., a to za podmínky 

dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-

Tuřany, které tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – oprava účelové komunikace v prodloužení ulice Přichystalovy 

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

komunikace v prodloužení ulice Přichystalovy“. Svou nabídku podali: 

- GOZ GARDEN s.r.o., částka 280.385,- Kč vč. DPH, termín realizace červenec – srpen 2021, 

záruční doba 12 měsíců; 

- …, částka 331.389,- Kč vč. DPH, termín realizace srpen – září 2021, záruční doba 12 měsíců; 

- Ekostavby Brno, a.s., částka 324.885,- Kč vč. DPH, termín realizace srpen – říjen 2021, 

záruční doba 12 měsíců – nabídka dodána po termínu. 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava účelové 

komunikace v prodloužení ulice Přichystalovy“ za cenu 280.385 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 

 Veřejná zakázka - zpracování PD na vestavbu bufetu do vestibulu sportovní haly 

Měšťanská 

Rada se seznámila s nabídkou … na zpracování projektové dokumentace na vestavbu bufetu do 

vestibulu sportovní haly Měšťanská za částku 49.600,- Kč (není plátce DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na zpracování projektové dokumentace na vestavbu bufetu do vestibulu 

sportovní haly Měšťanská za částku 49.600,- 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 

 Výpověď pachtovní smlouvy k pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada projednala užívání pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Dotčený pozemek může 

v budoucnu sloužit jako průchod z ulice Kudrnova na pozemek p.č. 779/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

(Lesíček). Pozemek je užíván na základě pachtovní smlouvy ze dne 1. 6. 2016 …, ve smlouvě byla 

dohodnuta jednoroční výpovědní lhůta.  

Usnesení: 
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Rada vypovídá pachtovní smlouvu uzavřenou s … dne 1. 6. 2016, č. sml.: 16-02-416, jejímž 

předmětem je pacht pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada ukládá úřadu připravit 

výpověď smlouvy a pověřuje starostu podpisem této výpovědi. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Žádost o prominutí nájemného 

Rada projednala žádost … o prominutí nájemného (vzdání se práva) za užívání nebytových prostor ve 

zdravotním středisku po dobu, kdy nemohla vykonávat činnost na základě vládních opatření. 

Usnesení: 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného za nebytové prostory od … ve výši 6.738,- Kč (100 %) 

za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

Rada projednala žádost Organizačního odboru o zaslání stanoviska městské části k doplnění návrhu 

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.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s doplněným 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, a doporučuje Zastupitelstvu vzít doplněný návrh na 

vědomí. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ a ZMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 22. 3. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

 starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 


