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

ZÁPIS 

z 70/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 31. 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 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 70/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 70/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany  

Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-3/2021.  

Usnesení:  
Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí 

Brno-Tuřany za období 1-3/2021.  

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

Zajistí: OE      Termín: RMČ  

4. Žádost o individuální dotaci pro rok 2021  

Rada projednala žádost Linky bezpečí, z.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části 

Brno-Tuřany pro rok 2021.  

Usnesení:  
Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace Lince bezpečí, z.s., na podporu celostátní telefonní 

činnosti Linky bezpečí a Rodičovské linky v roce 2021. 

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

Zajistí: OE      Termín: RMČ  

5. Vyvěšení moravské vlajky 

Rada projednala žádost Moravské národní obce, zapsaný spolek o vyvěšení moravské vlajky dne  

5. července při příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila  

a Metoděje na Velkou Moravu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s vyvěšením vlajky dne 5. července 2021 při příležitosti státního svátku – Dne příchodu 

slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Revitalizace území s morušemi 

Rada se seznámila se záměrem MČ revitalizovat území zvané „moruše“, které se nachází za ZŠ 

Měšťanská na pozemcích p.č. 268/1 a p.č. 3738 v k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada požaduje stanovisko Komise životního prostředí.  

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

Zajistí: OV     Termín: komise 
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7. Dvorska, chodníky – investiční záměr 

Rada se seznámila s informací Brněnských komunikací, a.s., o postupu v přípravě obnovy a výstavby 

chodníků po rekonstrukci kanalizace v k.ú. Dvorska. 

Usnesení: 

Rada ukládá úřadu požádat investiční odbor MMB o zahájení přípravných prací na zpracování 

investičního záměru na výstavbu chybějících chodníků v k.ú. Dvorska v rozsahu dle situace, která 

tvoří přílohu č. 2 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Vyjádření k PD na výrobní, skladovací a prodejní prostory s administrativou, Brno, ul. 

Kaštanová 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře IMAG Architekt, s.r.o., adresovanou referátu 

životního prostředí, o vyjádření k projektové dokumentaci na změnu územního rozhodnutí původní 

stavby nazvané „Stavba autosalónu AUDI a Volkswagen, Brno na výrobní skladovací a prodejní 

prostory s administrativou“. Stavba ponese nově název „Výrobní, skladovací a prodejní prostory 

s administrativou, Brno, ul. Kaštanová“.  

Usnesení: 

Rada má námitky k  projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí původní stavby 

nazvané „Výrobní, skladovací a prodejní prostory s administrativou, Brno, ul. Kaštanová“, které tvoří 

přílohu č. 3 zápisu. Rada ukládá starostovi uplatnit tyto námitky v rámci územního řízení.  

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

Zajistí: OV, starosta  Termín: RMČ 

9. Vyjádření k PD přípojky NN k pozemkům p.č. 1461 a 1462 v k.ú. Tuřany 

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

stavby nazvané „Brno, Chrlická, smyčka NN, Růžová, Tuřany“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby nazvané „Brno, Chrlická, smyčka NN, Růžová, Tuřany“ v rozsahu 

dle situace, která tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Kulturní a sportovní komise – zápis 

Rada projednala zápis z 10/VIII. schůze Kulturní a sportovní komise, která se konala dne 11. 05. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 10/VIII. schůze Kulturní a sportovní komise, která se konala dne 11. 05. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

11. Nabytí majetku nepatrné hodnoty 

Rada projednala žádost …, notářky, o vyjádření k nabytí majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli …, 

zemř. dne …, a to jako vypravitel pohřbu zůstavitele.  

Usnesení: 

Rada souhlasí jako vypravitel pohřbu s nabytím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli …, zemř. …, 

soupis majetku tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Žádost o výmaz předkupního práva a o revokaci usnesení 

Rada projednala žádost … o spolupráci při zajištění výmazu předkupního práva zapsaného na základě 

zřízení veřejně prospěšné stavby VPS 47/06-I/9, které zaniklo jeho nevyužitím na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva města Brna ze zasedání č. Z8/17 konaného dne 12. 5. 2020  

a uhrazení nákladů s výmazem souvisejících. Žadatel dále žádá o revokaci usnesení ze 48/VIII. schůze 

RMČ dne 10. 8. 2020, na které byla schválena nabídka … v rámci veřejné zakázky „Zpracování 

územní studie v území Sokolnická – Myslivecká“ za částku 117.370,- Kč. Dále žadatel požaduje, aby 

Rada MČ zajistila neprodleně předat zpracovateli Územního plánu města Brna připomínku a žádost 
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k právě dokončované aktualizaci návrhu ÚP, aby VPS 47/06-I/9 byla zrušena  

a v aktualizovaném Územním plánu aby nebyla.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s úhradou poplatku za výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí ve výši 

2.000,- Kč vlastníkům pozemků p.č. 384/2, p.č. 392/1 a p.č. 412/3 v k.ú. Tuřany. 

Rada upozorňuje žadatele, že nelze revokovat usnesení ze 48/VIII. schůze RMČ dne 10. 8. 2020, 

kterým byla schválena nabídka … v rámci veřejné zakázky „Zpracování územní studie v území 

Sokolnická – Myslivecká“ za částku 117.370,- Kč, neboť na základě tohoto usnesení byla uzavřena 

smlouva o dílo, která je řádně plněna. 

Rada upozorňuje žadatele, že VPS 47/06-I/9 není součástí návrhu nového územního plánu, a že jako 

vlastník pozemku může sám uplatňovat námitky proti upravenému návrhu územního plánu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Ukončení pachtu a propachtování pozemku p.č. 1447 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu pozemku p.č. 1447 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Rada se seznámila se žádostí …, … současného pachtýře, o pacht pozemku p.č. 1447 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice. Na pozemku je postavena chata ev.č. 7, kterou současný pachtýř daroval …. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 18-02-472 k pozemku p.č. 1447 v k.ú Brněnské 

Ivanovice … a pověřuje starostu podpisem dohody. 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 1447 v k.ú. Brněnské Ivanovice …. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Veřejná zakázka – dodání herních prvků pro MŠ Holásecká 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodání herních prvků 

pro MŠ Holásecká“. Předmětem zakázky je dodání dvou prvků – altánku do zadní zahrady u budovy 

na ulici Holásecké a herní sestava (vláček) do zadní zahrady u budovy na ulici Zapletalova. Svou 

nabídku podali: 

- FLORA SERVIS s.r.o., cena 186.498 Kč vč. DPH; 

- Bonita Group Service s.r.o., cena 197.890,66 Kč vč. DPH; 

- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., cena 237.644 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3111/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku FLORA SERVIS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Dodání herních prvků 

pro MŠ Holásecká“ za cenu 186.498 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 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 

15. Různé 

16. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 31. 5. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


