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

ZÁPIS 

z 68/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 3. 5. 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 68/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 68/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD na obytný soubor na Ivanovickém náměstí 

Rada opětovně projednala žádost projekční kanceláře HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci pro společné povolení stavby nazvané „Obytný soubor Ivanovické náměstí 5/26, Brno, 

k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 1153 a 1154/1“.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení stavby nazvané 

„Obytný soubor Ivanovické náměstí 5/26, Brno, k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 1153 a 1154/1“.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD nadzemní nádrže na vodu na p.č. 76/7 a 76/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné umístění a 

povolení zásobní nádrže na vodu v areálu AGRO v Brněnských Ivanovicích.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k projektové dokumentaci nádrže na vodu na pozemcích p.č. 76/7 a 76/10  

v k.ú. Brněnské Ivanovice, stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Brna. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD nástavby RD Ivanovické náměstí 29/33 

Rada se seznámila se žádostí …, zastoupené …, o vyjádření k projektové dokumentaci nástavby RD 

Ivanovické náměstí 29/33, Brno. 

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení nástavby RD 

Ivanovické náměstí 29/33 nazvané „Nástavba RD …“.  
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD přípojky NN k pozemku p.č. 883/1 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře ENORM a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci 

stavby nazvané „Brno, Měšťanská, smyčka NN, …“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby nazvané „Brno, Měšťanská, smyčka NN, …“. Rada souhlasí 

s dotčením pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany ve správě městské části a se zřízením služebnosti 

k tomuto pozemku, a to za předpokladu dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových 

komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD přípojky NN k pozemku p.č. 4073 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře ENORM a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci 

stavby nazvané „Brno, Přichystalova, smyčka NN, …“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby nazvané „Brno, Přichystalova, smyčka NN, …“. Rada požaduje, 

aby rozpojovací skříň byla umístěna mimo koridor budoucího rozšíření komunikace dle studie, kterou 

zpracoval …, výřez studie tvoří přílohu č. 4 zápisu. Rada upozorňuje žadatele, že je z úrovně MČ 

uzavřena smlouva na opravu komunikace a obě akce musí žadatel koordinovat. Rada souhlasí 

s dotčením pozemku účelové komunikace NN 959 na pozemku p.č. 4086 v k.ú. Tuřany, která je ve 

správě městské části, a to za předpokladu dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových 

komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 5 zápisu.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD přípojky NN k pozemku p.č. 4527/3 v k.ú. Tuřany 

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

dokumentaci stavby nazvané „Brno, Chrlická, smyčka NN, …“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby nazvané „Brno, Chrlická, smyčka NN, …“.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Veřejná zakázka – likvidace směsného a dřevního odpadu v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Likvidace směsného  

a dřevního odpadu v k.ú. Brněnské Ivanovice“. Jedná se o pozemek p.č. 1504 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice, který máme ve správě a na kterém se nachází velká skládka směsného a dřevního odpadu.  

Svou nabídku podali: 

- FISTAV spol. s r.o., částka 96 185 Kč vč. DPH; 

- MaVisarel, s.r.o., částka 118 927 Kč vč. DPH; 

- Krusko  s.r.o., částka 128 971 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3729/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku FISTAV, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Likvidace směsného  

a dřevního odpadu v k.ú. Brněnské Ivanovice“ za cenu 96 185 Kč vč. DPH. Rada 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 
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 Vyjádření k úpravě vjezdu na účelovou komunikaci 

Rada projednala žádost společnosti KADLEC-BAU s.r.o., o vyjádření k úpravě vjezdu na účelovou 

komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Tuřany, která je ve správě MČ Brno-Tuřany, z pozemků  

p.č. 3824 a p.č. 3825/1 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví žadatele. Úprava vjezdu je provedena z důvodu 

bezpečného napojení pozemků na účelovou komunikaci.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s vjezdem na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Tuřany, která je ve 

správě MČ Brno-Tuřany, z pozemků p.č. 3824 a p.č. 3825/1 v k.ú. Tuřany, a to dle situace, která tvoří 

přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Studie na dětské hřiště v Brně-Holáskách 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o., na zpracování studie 

dětského hřiště v Brně-Holáskách v lokalitě ulice U Potoka, pozemek p.č. 2350 v k.ú. Holásky. Cena 

za zpracování studie je ve výši 30 000,- Kč bez DPH (36 300,- Kč s DPH).  

Rozpočtová skladba: 3745/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o., na zpracování studie dětského hřiště 

v Brně-Holáskách v lokalitě ulice U Potoka, pozemek p.č. 2350 v k.ú. Holásky, za cenu 30 000,- Kč 

bez DPH (36 300,- Kč s DPH) a ukládá úřadu vystavit objednávku.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ  

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence 

Rada projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů uzavřené se společností PMA advisors s.r.o. Důvodem uzavření dodatku je prodloužení trvání 

smlouvy na další rok, tj. do 26. 5. 2022, a to za stejných podmínek, jako tomu bylo v předchozím 

období.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů uzavřené se společností PMA advisors s.r.o., s prodloužením doby trvání smlouvy do 26. 5. 

2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Darovací smlouva – Partnerství kulturních akcí – Fotovýstava 

Rada projednala návrh darovací smlouvy s … na částku 8.000,- Kč na podporu kulturní akce pořádané 

MČ Brno-Tuřany s názvem „Fotovýstava“, která se bude konat v roce 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s … na částku 8.000,- Kč na podporu kulturní akce 

pořádané MČ Brno-Tuřany s názvem „Fotovýstava“, která se bude konat v roce 2021, a schvaluje text 

smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí – STZ 2021 

Rada projednala návrh darovacích smluv se společností CroFood, s.r.o., na částku 5.000,- Kč, s Diam, 

s.r.o., na částku 3.000,- Kč, s Gardentech, s.r.o., na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- Kč, s … 

na částku 1.000,- Kč, s … na částku 1.000,- Kč, se Syrer Morava Obchod, s.r.o., na částku 2.000,- Kč, 

s VERITAS, spol. s r.o., na částku 2.000,- Kč a s … na částku 1.000,- Kč, vše v rámci programu 

partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021 s podporou kulturní akce 

„Slavností tuřanského zelí“ dne 11. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv se společností CroFood, s.r.o., na částku 5.000,- Kč, 

s Diam, s.r.o., na částku 3.000,- Kč, s Gardentech, s.r.o., na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- 
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Kč, s … na částku 1.000,- Kč, s … na částku 1.000,- Kč, se Syrer Morava Obchod, s.r.o., na částku 

2.000,- Kč, s VERITAS, spol. s r.o., na částku 2.000,- Kč a s … na částku 1.000,- Kč, vše v rámci 

programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2021 s podporou kulturní 

akce „Slavností tuřanského zelí“ dne 11. 9. 2021., a schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 8 

zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Žádost o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

Rada projednala žádost společnosti HELI CZECH s.r.o., o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

vrtulníkem dne 6. 6. 2021, a to z pozemku p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s konáním vyhlídkových letů vrtulníkem dne 6. 6. 2021, a to z pozemku p.č. 3534/4 

v k.ú. Tuřany. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Žádost o souhlas s užíváním znaku MČ Brno-Tuřany 

Rada projednala žádost Knihovny Jiřího Mahena, příspěvkové organizace, o souhlas s užíváním znaku 

městské části Brno-Tuřany, a to například v souvislosti s označováním knih, které byly městskou částí 

darovány knihovně, s užíváním znaku při akcích, které jsou pořádány pobočkou městské části  

a k propagačním účelům.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s užíváním znaku MČ Brno-Tuřany ze strany Knihovny Jiřího Mahena, příspěvkovou 

organizací, a to na dobu neurčitou. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Návrh na ukončení smlouvy o dílo 

Rada projednala návrh …, … společnosti RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., na 

ukončení smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2017, č. sml.: 17-01-11, která byla uzavřena s dotčenou 

společností a jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 

rekonstrukci ulice Rolencovy. Důvodem navrhovaného ukončení smlouvy je komplikace 

s odvodněním ulice Rolencovy do Ivanovického potoka, které v současné době není možné a tudíž 

v současné době nelze smlouvu splnit.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy se společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ 

STAVEB, spol. s r.o., jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

na rekonstrukci ulice Rolencovy, a to z důvodu nemožného plnění smlouvy, schvaluje text dohody, 

který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu, a pověřuje starostu podpisem dohody. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Přijetí finančního daru pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada se seznámila s žádostí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o udělení 

souhlasu s přijetím finančního daru na charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 2 160 Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na 

období od 10.5.2021 do 30.6.2021 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu 

Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 3. 5. 2021 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


