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

ZÁPIS 

z 76/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 23. 8. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Hana Dombrovská, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena: Lenka Smutná, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 76/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 76/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Program 18/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 18/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 18/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části 

Brno-Tuřany 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 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 
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4. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 8/2021. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2021  

a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2027 

Rada projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2027. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na 

období  2023 - 2027 uvedený v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

7. 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 80.000,- Kč na Slavnosti tuřanského zelí 2021.  

Usnesení: 

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

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč na Slavnosti tuřanského zelí 2021, a schvaluje 

text smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Žádosti o individuální dotace pro rok 2021 

Rada projednala žádosti Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice dle 

tabulky uvedené v příloze č. 5 zápisu a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních 

dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

9. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu v prodloužení ulice Šípkové 

Rada se seznámila se žádostí projektanta … o vyjádření k projektové dokumentaci rodinného domu na 

pozemku p.č. 1391/1 v k.ú. Tuřany v prodloužení ulice Šípkové.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 1391/1 v k.ú. Tuřany 

v prodloužení ulice Šípkové za předpokladu, že jakákoliv část stavby, s výjimkou přípojek 

inženýrských sítí, bude umístěna mimo koridor budoucího rozšíření komunikace v prodloužení ulice 

Šípkové dle studie, kterou zpracoval … . Výřez studie tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

Rada souhlasí s napojením rodinného domu sjezdem na účelovou komunikaci a požaduje pro 

stavební zásah do účelové komunikace dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových 

komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 7 zápisu  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 



 3 

10. Žádost o vyjádření k PD Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1-108 – ETAPA 1 

Rada se seznámila se žádostí společnosti PUTTNER s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci 

pokládky VN kabelu v k.ú. Holásky. Stavba je vedena pod názvem: Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1-

108 – ETAPA 1.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby nazvané: Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1-108 – ETAPA 1, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Žádost o vyjádření k PD TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, I. komunikace, chodníky 

Rada se seznámila se žádostí společnosti HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci na 

akci: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, I. komunikace, chodníky. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, I. komunikace, chodníky, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 9 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Žádost o vyjádření k PD TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, II. autobusová zastávka v ulici V 

Aleji 

Rada se seznámila se žádostí společnosti HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci na 

akci: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, II. autobusová zastávka v ulici V Aleji. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, II. autobusová zastávka v ulici V 

Aleji, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve 

správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 10 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Žádost o vyjádření k PD TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, III. vodovod, kanalizace, 

zasakování 

Rada se seznámila se žádostí společnosti HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci na 

akci: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, III. vodovod, kanalizace, zasakování. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby: TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště, III. vodovod, kanalizace, 

zasakování, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a 

zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 11 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Žádost o vyjádření k PD Zkapacitnění vodovodního řadu v ulici Výmlatiště 

Rada se seznámila se žádostí společnosti HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci 

stavby: Zkapacitnění vodovodního řadu v ulici Výmlatiště. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby: Zkapacitnění vodovodního řadu v ulici Výmlatiště, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 12 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

15. Žádost o vyjádření k přístavbě rodinného domu Tuřanská 71 

Rada se seznámila se žádostí společnosti VS-ingline, s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci pro 

společné povolení přístavby a nástavby stávajícího rodinného domu Tuřanská 71. 
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Usnesení: 

Rada nemá připomínky k projektové dokumentaci pro společné povolení přístavby a nástavby 

stávajícího rodinného domu Tuřanská 71.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

16. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám domácí dílny ul. 1. května 33 

Rada se seznámila se žádostí projektanta … o vyjádření k projektové dokumentaci stavebních úprav 

domácí dílny u rodinného domu ul. 1. května 33, které směřují ke změně užívání na provozovnu 

výroby, balení a rozvozu pokrmů.  

Usnesení: 

Rada nemá připomínky ke stavebním úpravám domácí dílny u rodinného domu ul. 1. května 33, 

které směřují ke změně užívání na provozovnu výroby, balení a rozvozu pokrmů. 

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

17. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Rada projednala žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o připomínky k návrhu obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna o místních poplatcích a požadovat 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. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

18. Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol 

Rada projednala žádost Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna o předložení případných 

změn obecně závazných vyhlášek č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve 

znění pozdějších vyhlášek, a č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění 

pozdějších vyhlášek. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 

kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat 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). 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s návrhem … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je prodej části 

pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to ve dvou variantách, cca 100 m2 nebo cca 77 m2. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice. 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 638 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře cca 100 m2 

paní … , jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu č. 13 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s žádostí Majetkového odboru Magistrátu města Brna o vyjádření k prodeji 

pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Tuřany. 
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Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit 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. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s žádostí Majetkového odboru Magistrátu města Brna o vyjádření k prodeji 

pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska a 

doporučit využít pozemek pro případné budoucí směny (obchvat Tuřan, cyklostezka do Dvorsk 

apod.). 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s návrhem … a … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je prodej 

pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 689 v k.ú. Tuřany … a … 

v rámci jejich SJM. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila se žádostí …, zastoupeného … na základě plné moci, o vyjádření k využití 

předkupního práva k chatě č.e. 26 o výměře 12 m2 v jeho vlastnictví, postavené na pozemku p.č. 4020 

v k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna, a to za kupní cenu 65.000,- Kč.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

24. Směna pozemků v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila s žádostí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství o vyjádření 

ke směně 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. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit 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. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

25. Smlouva o výpůjčce – Muzeum Brněnska 

Rada projednala návrh smlouvy s Muzeem Brněnska, příspěvkové organizace, o výpůjčce čepce (ev. č. 

A/056) za účelem vystavení v prostorách Muzea ve Šlapanicích (pobočka Muzea Brněnska) do 14. 1. 

2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, o výpůjčce čepce 

(ev. č. A/056) za účelem vystavení v prostorách Muzea ve Šlapanicích (pobočka Muzea Brněnska) do 

14. 1. 2022, text smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 



 6 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

26. Ukončení pachtu a propachtování pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky. 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht pozemku p.č. 2230 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 17-02-414 k pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky s … 

a pověřuje starostu podpisem dohody. 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky … a pověřuje starostu podpisem 

pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

27. Pronájem části pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s návrhem … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je pronájem části 

pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře cca. 820 m2, a to za účelem parkování 

nákladních vozidel a drobné mechanizace. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice …, a to za účelem 

parkování nákladních vozidel a drobné mechanizace, neboť není vyřešeno dopravní napojení na 

účelovou komunikaci Jahodová a způsob zajištění zabránění úniku provozních kapalin na pozemek. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Balbínův pramen 

Rada projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 1. 1. 1999, č. sml.: 19-02-

213, uzavřené s Obecním družstvem Balbínův pramen, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 

1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, tj. 

do 31. 12. 2031 (původní doba nájmu do 31. 12. 2021). 

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: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 1. 1. 1999, č. sml.: 19-

02-213, uzavřené s Obecním družstvem Balbínův pramen, jejímž předmětem je pronájem pozemku 

p.č. 1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, s prodloužením doby nájmu do 31. 12. 2031. Rada ukládá 

úřadu připravit dodatek a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

29. Výkup pozemků v k.ú. Dvorska 

Rada projednala možnost vykoupit soukromé pozemky v dostihovém areálu ve Dvorskách a návrhy 

kupních smluv s těmito vlastníky:  

- … 

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, cena 848.100,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, cena 1.807.740,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, cena 1.909.600,- Kč 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, cena 1.926.540,- Kč 

- … (id. ¼), … (id. ½) a … (id. ¼) 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, cena 2.353.340,- Kč 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, cena 2.457.180,- Kč 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit nabytí pozemků:  
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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 č. 15 zápisu; 

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 č. 16 zápisu; 

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 č. 17 zápisu; 

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 č. 18 zápisu, 

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 pověřit starostu podpisem kupních 

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

ze strany statutárního města Brna. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa“ 

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností INSTAVA 

s.r.o., na akci: „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa“. Důvodem uzavření dodatku jsou 

vícepráce a méněpráce, kterými dochází ke snížení ceny díla celkem o 73.027,- Kč vč. DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností INSTAVA s.r.o., na 

akci: „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa“, kterým dochází ke snížení ceny díla o 73.027,- 

Kč vč. DPH. Rada ukládá úřadu připravit dodatek smlouvy a pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

31. Různé 

Rada projednala konání příští schůze RMČ dne 6. 9. 2021 a její možné přesunutí na 13. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje přesunutí konání 77/VIII. schůze Rady městské části ze dne 6. 9. 2021 na den 13. 9. 

2021 od 17.00 hod. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

32. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 23. 8. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


