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

ZÁPIS 

z 73/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 28. 6. 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 73/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 73/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022 

Rada projednala návrh harmonogramu přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022, který je 

přílohou č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádosti o individuální dotace pro rok 2021 

Rada projednala žádosti spolků o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle tabulky uvedené v příloze č. 3.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádost o souhlas s odstraněním dřevin Na Návsi 

Rada se seznámila s žádostí společnosti studio AEIOU s.r.o., IČ: 04681835, Husova 13, 602 00 Brno,  

o vyjádření k odstranění 4 ks dřevin (zeravů) rostoucích na pozemku p.č. 120/2, k.ú. Holásky, které 

jsou v kolizi se stavbou „RD Na Návsi 11, Holásky, Brno“. Pozemek, na němž dřeviny rostou, je ve 

vlastnictví statutárního města Brna.   

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s odstraněním 4 ks zeravů rostoucích na pozemku p.č. 120/2 v k.ú. Holásky  

a upozorňuje žadatele, že je nutné nový vjezd koordinovat s projektem na rekonstrukcí ulice Na 

Návsi připravovanou společností Brněnské komunikace, a.s. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Žádost o souhlas s odstraněním dřeviny Šípková 

Rada se seznámila s žádostí společnosti studio ELING CZ s.r.o., IČ: 27752810, Střelnice 22a, 628 00 

Brno, o vyjádření k odstranění 1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 179/1, k.ú. Tuřany, který je 

v kolizi se stavbou „Brno, Šípková, roz. NN, …, …“. Pozemek, na němž dřevina roste, je ve 

vlastnictví statutárního města Brna.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s kácením ořešáku a požaduje zvolit vhodný technický postup tak, aby mohla být 

dřevina zachována a nedošlo k poškození její nadzemní či podzemní části.   
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Komise životního prostředí  - zápis 

Rada projednala zápis z 9/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 16. 6. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 9/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 16. 6. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

8. Nabytí majetku nepatrné hodnoty – revokace usnesení 

Rada projednala opravenou žádost …, notáře, o vyjádření k nabytí majetku nepatrné hodnoty po 

zůstaviteli …, zemř. …, a to finanční hotovosti ve výši 3.243,- Kč jako vypravitel pohřbu zůstavitele. 

Dle sdělení notáře po zaslání původní žádosti a jejího projednání na 72/VIII. schůzi RMČ došlo 

k upřesnění částky ze strany Policie ČR, původní částka je tedy o 20,- Kč vyšší. 

Usnesení: 

Rada revokuje své usnesení přijaté na 72/VIII. schůzi dne 14. 6. 2021 tak, že souhlasí jako vypravitel 

pohřbu s nabytím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli …, zemř. …,  

a to finanční hotovosti ve výši 3.243,- Kč. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

9. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace 

Rada se seznámila s návrhem České republiky – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 

na uzavření nové smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na halu Měšťanská 23, 620 00 

Brno, která má nahradit stávající smlouvu. Podle nové smlouvy dochází od 1. 9. 2021 ke snížení 

stávajícího měsíčního poplatku za připojení z 5.000,- Kč na 3.135,- Kč. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na halu Měšťanská 23, 

620 00 Brno, a to s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje,  

a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Žádost o změnu nájemní smlouvy 

Rada se seznámila s ústní žádostí …, … společnosti FISTAV spol. s r.o.,  

o změnu nájemní smlouvy č. 98-02-205 ze dne 2. 10. 1998, jejímž předmětem je pronájem pozemku 

p.č. 1164 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 260 m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu a 

techniky. Žadatel žádá o snížení výměry pronajímaného pozemku na skutečně užívanou část o výměře 

144 m2 a změnu užívání pozemku také pro parkování osobních vozidel, a to s účinností od 1. 7. 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 98-02-205 ze dne 2. 10. 1998, uzavřenou s FISTAV spol. 

s r.o., tak, že předmětem pronájmu je nově pouze část pozemku p.č. 1164 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

o výměře 144 m2, a že je nájemce oprávněn dotčený pozemek užívat také pro parkování osobních 

vozidel, a to s účinností od 1. 7. 2021. Dotčená část pozemku p.č. 1164 v k.ú. Brněnské Ivanovice je 

uvedena v mapě, která tvoří přílohu č. 5 zápisu. Rada ukládá úřadu připravit dodatek ke smlouvě  

a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Různé 

Rada projednala konání další schůze dne 12. 7. 2021. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zrušením schůze Rady městské části dne 12. 7. 2021, další schůze se uskuteční dle 

schváleného harmonogramu dne 26. 7. 2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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12. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 28. 6. 2021 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


