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

ZÁPIS 

z 74/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 26. 7. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; 

Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena: 

PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 74/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 74/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 7/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádosti o individuální dotace pro rok 2021 

Rada projednala žádosti organizací 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 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Rada projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na pořízení věcných prostředků požární ochrany – 

ruční radiostanice a zásahového tabletu vč. aplikace umožňující sdílení dat s KOPIS HZS JmK v roce 

2021.   

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na pořízení věcných prostředků požární ochrany – 

ruční radiostanice a zásahového tabletu vč. aplikace umožňující sdílení dat s KOPIS HZS JmK v roce 

2021, a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Zařazení projektů do Místního akčního plánu 

Rada projednala návrhy projektů, které mohou být zařazeny do Strategického rámce Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělání ve městě Brně. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje podání žádostí o zařazení projektů do Strategického rámce Místního akčního plánu dle 

tabulky uvedené v příloze č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Žádost o udělení výjimky při pořádání akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2021 

Rada projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky, Javorová 9, 620 00 Brno, IČ: 653 

49 237, o udělení výjimky z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, při 

pořádání akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2021 na hřišti při ulici V Pískách, Brno, 

spočívající v prodloužení předhodové zábavy dne 20.8.2021 do 02:00 hod. dne 21.8.2021 a hodové 

zábavy dne 21.8.2021 do 02:00 hod. dne 22.8.2021. 

Usnesení: 

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, při 

pořádání akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2021, na hřišti při ulici V Pískách, Brno, 

spočívající v prodloužení předhodové zábavy dne 20.8.2021 do 02:00 hod. dne 21.8.2021 a hodové 

zábavy dne 21.8.2021 do 02:00 hod. dne 22.8.2021. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

8. Stanovení ceny vstupného – STZ 2021 

Rada se seznámila s navrhovanou cenou vstupného na kulturní akci Slavnosti tuřanského zelí, 

pořádanou městskou části Brno-Tuřany dne 11. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje cenu vstupného na Slavnosti tuřanského zelí takto: 

Dospělí předprodej 200,- Kč, na místě 250,- Kč; děti 6-15 let a důchodci předprodej 100,- Kč, na místě 

150,- Kč; děti mladší 6 let zdarma. 

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

Zajistí: starosta    Termín: RMČ 

9. Žádost o vyjádření k investičnímu záměru Novostavba polyfunkčního domu Brno-Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí investičního odboru MMB o vyjádření k investičnímu záměru stavby 

nazvané „Novostavba polyfunkčního domu Brno-Tuřany“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s investičním záměrem stavby nazvané „Novostavba polyfunkčního domu Brno-

Tuřany“. Rada požaduje, aby popis stavby dle investičního záměru byl uveden do souladu s průvodní 

zprávou studie „Poliklinika v Brně-Tuřanech“, kterou zpracoval …, průvodní zpráva tvoří přílohu č. 6 

zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Žádost o vyjádření k PD rozšíření odbavovací plochy 

Rada projednala žádost společnosti Letiště Brno a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní a stavební řízení stavby nazvané: „Rozšíření odbavovací plochy APN M o dvě stání letadel 

kódového písmene C na letišti Brno-Tuřany“.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci stavby nazvané „Rozšíření odbavovací 

plochy APN M o dvě stání letadel kódového písmene C na letišti Brno-Tuřany“. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci MÚK Brno-jih 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře PK OSSENDORF s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci pro stavební povolení rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, a to části kolem 

mimoúrovňové křižovatky Brno-jih.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s dotčením pozemků účelových komunikací ve správě městské části Brno-Tuřany  

a jejích přeložkami za předpokladu dodržení standardních podmínek zásahu do účelových komunikací 

v MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Komise sociální a zdravotní  - zápis 

Rada projednala zápis z 14/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 29. 06. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 14/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 29. 06. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

13. Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí – STZ 2021 

Rada projednala návrh darovacích smluv s … na částku 1.000,- Kč a s … na částku 2.000,- 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 s … na částku 1.000,- Kč a s … na částku 2.000,- 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: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – PD opravy fasády kaple Brněnské Ivanovice 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021, č. sml.: 21-01-05, uzavřené 

s ..., jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace opravy fasády kaple Brněnské 

Ivanovice. Důvodem uzavření dodatku jsou průtahy se zajištěním vyjádření Národního památkového 

ústavu prostřednictvím Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, způsobené personálními 

problémy dotčených institucí. Předmětem dodatku je posunutí termínu zpracování o 1 měsíc, tj. do 31. 

8. 2021.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021, č. sml.: 21-01-05, 

uzavřené s ..., jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace opravy fasády kaple Brněnské 

Ivanovice, jak je uvedeno v příloze č. 9 zápisu a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Prodloužení pronájmu pozemku p.č. 1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada projednala žádost Obecního vodního družstva Balbínův pramen o prodloužení pronájmu 

pozemku p.č. 1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o dalších 10 let, tj. do 31. 12. 2031, a to za účelem 

provozování úpravny a stáčírny vody. 

 

Radomír Vondra a Ing. Martin Chvátal nahlásili před zahájením jednání o věci možný střet zájmů. 

Usnesení: 

Radomír Vondra a Ing. Martin Chvátal nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování v této věci. 

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

 

 

Usnesení: 
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Rada ukládá Úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.č. 1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Pronájem části pozemku p.č. 3751/2 v k.ú. Tuřany 

Rada projednala žádost společnosti PPL CZ, s.r.o., o pronájem části pozemku p.č. 3751/2 v k.ú. 

Tuřany za účelem výstavby dvou PPL Parcel boxů. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 3751/2 v k.ú. Tuřany společnosti PPL CZ, s.r.o., za 

účelem výstavby dvou PPL Parcel boxů. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Smlouva o výpůjčce elektromobilů 

Rada projednala návrh smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka dvou elektromobilů od 

společnosti Teplárny Brno, a.s., a to v období od 14. 10. 2021 do 28. 10. 2021 pro potřeby městské 

části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka dvou elektromobilů od 

společnosti Teplárny Brno, a.s., a to v období od 14. 10. 2021 do 28. 10. 2021 pro potřeby městské 

části Brno-Tuřany, jak je uvedeno v příloze č. 10 zápisu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku 

Rada projednala žádost SK TROOPERS z.s., o udělení souhlasu s užitím znaku městské části na 

dresech organizace. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s užitím znaku MČ Brno-Tuřany sportovnímu oddílu SK TROOPERS z.s., za účelem 

propagace městské části, a to na dobu neurčitou. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 

Rada projednala žádost … o ukončení nájemní smlouvy č. 19-02-28 ze dne 22. 8. 2019, jejímž 

předmětem je pronájem nebytových prostor – místnosti č. 2.16 v II. NP budovy Zdravotního střediska 

Holásecká 31, a to ke dni 30. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 19-02-28 ze dne 22. 8. 2019, uzavřené …, jejímž 

předmětem je pronájem nebytových prostor – místnosti č. 2.16 v II. NP budovy Zdravotního střediska 

Holásecká 31, a to ke dni 30. 9. 2021. Rada ukládá úřadu připravit dohodu  

o ukončení smlouvy a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

20. Žádost o vyjádření ke studii OC Coleman SI 

Rada se seznámila se žádostí společnosti H & B REAL, a.s., zastupující společnost Coleman S.I., a.s.,  

o vyjádření ke studii obchodního centra na pozemku p.č. 1341/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to 

včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s dopravním napojením areálu na účelovou komunikaci v prodloužení ulice 

Petlákovy, a to ani v omezené míře nebo jako příjezd na staveniště, a trvá na podmínce, aby budoucí 

vnitroareálová  komunikace byla napojena pouze na novou komunikaci z ulice Jahodové.  

Rada souhlasí s vybudováním účelové komunikace na části pozemku p.č. 1341/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice, která bude napojena na ulici Jahodovou, a to na náklady společnosti Coleman S.I., a.s.,  

a s jejím následným bezplatným předáním do správy městské části. Rada ukládá úřadu připravit 
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dohodu o vzájemném postupu při vybudování účelové komunikace a pověřuje starostu podpisem této 

dohody. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

21. Různé 

22. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 26. 7. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


