
 1 

Len 
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 

 

USNESENÍ 

přijatá na 18/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 2. 9. 2021 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 18/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Mgr. Marka Langa a Ing. Jiřího Protivínského, Ph.D. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 18/VIII. zasedání Zastupitelstva takto: 

1. Technický bod  

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva 

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady 

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva 

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty 

7. Návrhy a podněty občanů 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 

9. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2021 

10. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027 

11. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

12. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice 

13. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

14. Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol 

15. Prodej části pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

16. Prodej pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Tuřany 

17. Prodej pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska 

18. Prodej pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany 

19. Předkupní právo k chatě č.e. 26 v k.ú. Tuřany 

20. Směna pozemků v k.ú. Holásky 

21. Výkup pozemků v k.ú. Dvorska 

22. Různé 

23. Závěr 

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 9. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2021 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za 

období 1-6/2021. 

  

Bod 10. programu ZMČ – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na 

období 2023 - 2027, který tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 11. programu ZMČ – Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí podání žádosti 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. 
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Bod 12. programu ZMČ – Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí podání žádosti 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. 

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh obecně závazná vyhlášky o místních poplatcích 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

o místních poplatcích a požaduje z přílohy č. 3 – vymezení veřejných prostranství vypustit již 

neexistující pozemky p.č. 971/2, p.č. 1316/7 a p.č. 1316/9, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

Bod 14. programu ZMČ – Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech škol 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 

kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek a požaduje následující 

změny přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských 

škol, ve znění pozdějších vyhlášek:  

- Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace – Tuřanská (č. 1-37) nahradit 

Tuřanská (č. 1-39);  

- Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace – Kaštanová nahradit 

Kaštanová (č. 1-131). 

 

Bod 15. programu ZMČ – Prodej části pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice. 

 

Bod 16. programu ZMČ – Prodej pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Tuřany 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Tuřany, neboť část 

pozemku je dle Územního plánu v ploše pro dopravu a zbylé části pozemku, které se nacházejí v ploše 

pro bydlení, lze v budoucnu využít pro směny pozemků při řešení celého dotčeného území. 

 

Bod 17. programu ZMČ – Prodej pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska a doporučuje 

využít pozemek pro případné budoucí směny (obchvat Tuřan, cyklostezka do Dvorsk apod.). 

 

Bod 18. programu ZMČ – Prodej pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany …a … v rámci 

jejich SJM. 

 

Bod 19. programu ZMČ – Předkupní právo k chatě č.e. 26 v k.ú. Tuřany 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna. 

 

Bod 20. programu ZMČ – Směna pozemku v k.ú. Holásky 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se směnou pozemku p.č. 2337 v k.ú. Holásky, který je ve 

vlastnictví statutárního města Brna, za části pozemků p.č. 2264/1 a 2265 v k.ú. Holásky označených dle 

návrhu geometrického plánu č. 733-233/2019 jako p.č. 2265/2 v k.ú. Holásky, které jsou ve vlastnictví 

TJ Sokolu Brno-Holásky. 

 

Bod 21. programu ZMČ – Výkup pozemků v k.ú. Dvorska 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje nabytí pozemků: 

o p.č. 413 o výměře 3 855 m2, za cenu 848.100,- Kč (220 Kč/m2), z vlastnictví … za podmínek 

dle kupní smlouvy, jež tvoří přílohu tohoto usnesení; 

o p.č. 417 o výměře 8 217 m2, za cenu 1.807.740,- Kč (220 Kč/m2), z vlastnictví … za podmínek 

dle kupní smlouvy, jež tvoří přílohu tohoto usnesení; 
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o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, za cenu 1.909.600,- Kč, a pozemek p.č. 437  

o výměře 8 757 m2, za cenu 1.926.540,- Kč (220 Kč/m2), z vlastnictví … za podmínek dle 

kupní smlouvy, jež tvoří přílohu tohoto usnesení; 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, za cenu 2.353.340,- Kč, a pozemek p.č. 435  

o výměře 11 169 m2, za cenu 2.457.180,- Kč (220 Kč/m2), z vlastnictví … (id. ¼), … (id. ½) a 

… (id. ¼) za podmínek dle kupní smlouvy, jež tvoří přílohu tohoto usnesení, 

to vše postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, a to za podmínky poskytnutí finančního 

transferu statutárním městem Brnem ve výši 11.302.500,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupních 

smluv po poskytnutí finančního transferu ve výši 11.302.500,- Kč na výkup shora uvedených pozemků 

ze strany statutárního města Brna. 

 

 

 

 

_______________________ 

Mgr. Marek Lang 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Ing. Jiří Protivínský, Ph.D. 

ověřovatel zápisu 

podepsána dne: 

 


