
 1 

29.91 

 

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

ZÁPIS 

z 75/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 9. 8. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Hana Dombrovská, členka Rady;  Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 75/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 75/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Žádost o udělení záštity starosty  

Rada projednala žádost … o udělení záštity nad akcí „Regionální výstava vín, Kateřinská přehlídka 

ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat dne 20.11.2021.  

Usnesení: 

Rada uděluje záštitu starosty městské části Brno-Tuřany … nad akcí „Regionální výstava vín, 

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat dne 20.11.2021.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádost … o poskytnutí individuální dotace na akci „Regionální výstava vín, 

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“ z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 

2021. 

Usnesení:  

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace … na akci „Regionální výstava vín, Kateřinská 

přehlídka ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat dne 20.11.2021, ve výši 5 000 Kč a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro JSDH Brno-Holásky. 

Usnesení: 

Rada žádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2020 do 

31.7.2021 za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího 

zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky, požaduje 

informovat Zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci a bere na  vědomí, že městská část plně odpovídá 

za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových 

finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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6. Dáme na vás – „Hřiště na nohec“ 

Rada projednala žádost Odboru participace MMB o vyjádření k projektu „Hřiště na nohec“ v rámci 

participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí: 

- popis projektu „Hřiště na nohec“ na území MČ Brno-Tuřany, 

- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Hřiště na nohec“, po dobu tří let budou 

hrazeny z prostředků PaRo města Brna, 

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne 

v listopadu 2021. 

Rada souhlasí s realizací předloženého projektu „Hřiště na nohec“, a to pod podmínkou, že hřiště 

bude trvale přístupné pro veřejnost.  

Rada nesouhlasí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti, neboť pozemek 1102/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice, na kterém má být projekt realizován, je ve správě společnosti STAREZ – 

SPORT, a.s., nikoli městské části Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

7. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – dodání herních prvků pro MŠ Holásecká 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 10. 6. 2021, č. sml.: 21-00-07, uzavřené 

s FLORA SERVIS s.r.o., jejímž předmětem je dodání herních prvků pro MŠ Holásecká. Důvodem 

uzavření dodatku jsou průtahy související se současnými klimatickými podmínkami. Předmětem 

dodatku je posunutí termínu realizace do 31. 8. 2021 (původní termín do 13. 8. 2021). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 10. 6. 2021, č. sml.: 21-00-07, 

uzavřené s FLORA SERVIS s.r.o., jejímž předmětem je dodání herních prvků pro MŠ Holásecká, 

s posunutím termínu realizace do 31. 8. 2021. Rada ukládá úřadu připravit dodatek a pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

8. Veřejná zakázka – oprava studny U Potoka 

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

Potoka“. Svou nabídku podal: 

- …, částka 94.380 Kč vč. DPH, termín realizace září, říjen 2021, záruka 2 roky. 

Zbylí dva oslovení uchazeči (… , … ) ve stanoveném termínu svou nabídku nepodali. 

Rozpočtová skladba: 2310/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku …, na realizaci veřejné zakázky „Oprava studny U Potoka“ za cenu 94.380 

Kč vč. DPH, a to z důvodu jediné podané nabídky. 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 

9. Veřejná zakázka – oprava uliční fasády a nátěr oken radnice 

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

a nátěr oken radnice“. Svou nabídku podali: 

- SIDESTAV, spol. s r.o., cena 3.804.814,75 Kč vč. DPH, termín realizace 03/2022 – 08/2022, 

záruční doba 36 měsíců; 

- DIRS Brno s.r.o., cena 4.025.041,34 Kč vč. DPH, termín realizace 3. 1. 2022 – 31. 8. 2022, 

záruční doba 60 měsíců; 

- DACHREAL s r.o., cena 4.156.071,13 Kč vč. DPH, termín realizace 03/2022 – 11/2022, 

záruční doba 36 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 6171/6121 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku SIDESTAV, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava uliční fasády a 

nátěr oken radnice“ za cenu 3.804.814,75 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 

10. Veřejná zakázka – oprava účelové komunikace Východní 

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

účelové komunikace Východní“, které obsahují vícepráce zjištěné po předchozím zadání veřejné 

zakázky související s existencí ochranného pásma optického kabelu, po kterém jsou provozovány 

mezinárodní datové toky. Svou nabídku podali: 

- H.K.U., spol. s r.o., cena 2.696.179 Kč vč. DPH, termín realizace 12 týdnů, zahájení 02/2022, 

záruční doba 48 měsíců; 

- EUROVIA CS, a.s., cena 2.786.541,38 Kč vč. DPH, termín realizace 75 kalendářních dní od 

předání staveniště, záruční doba 60 měsíců; 

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod 

Dopravní stavby MORAVA, cena 2.881.407,55 Kč vč. DPH, termín realizace 1. 4. 2022 – 30. 

6. 2022, záruční doba 60 měsíců; 

- DS DUMA s r.o., cena 3.134.045,39 Kč vč. DPH, termín realizace září – listopad 2021, 

záruční doba 60 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku H.K.U., spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava účelové 

komunikace Východní“ za cenu 2.696.179 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 

11. Oprava účelové komunikace Východní – autorský dozor 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou … na výkon autorského dozoru na akci: Oprava účelové 

komunikace Východní, a to za hodinovou sazbu 500,- Kč + DPH a paušální cestu za dopravu v částce 

500,- Kč + DPH. 

Rozpočtová skladba: 2212/5171  

Usnesení: 

Rada schvaluje cenovou nabídku … na výkon autorského dozoru na akci: Oprava účelové 

komunikace Východní, a to za hodinovou sazbu 500,- Kč + DPH a paušální cestu za dopravu v částce 

500,- Kč + DPH. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada žádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2020 do 

31.7.2021 za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího 

zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice, 

požaduje informovat Zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci a bere na  vědomí, že městská část plně 

odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem 

účelových finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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13. Různé 

14. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 9. 8. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


