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

ZÁPIS 

z 77/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 13. 9. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady; 

Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 77/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 77/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Lenku 

Smutnou podpisem zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 9/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Změna působnosti odborů ÚMČ Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh tajemníka na změnu působnosti některých odborů Úřadu městské části Brno-

Tuřany.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dodatek č. 3 Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany, který tvoří přílohu 

č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Jmenování vedoucího odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s návrhem tajemníka ÚMČ Brno-Tuřany jmenovat … do funkce vedoucího odboru 

všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany s účinností od 1. 10. 2021. 

Usnesení: 

Rada jmenuje … do funkce vedoucího odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany s účinností od 1. 10. 

2021. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. 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. 4 zápisu a pověřuje 

starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-6/2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí 

Brno-Tuřany za období 1-6/2021. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Smlouva o vystoupení skupiny Fleret 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o vystoupení skupiny Fleret na Slavnostech tuřanského zelí dne  

10. 9. 2022, uzavíranou s …, coby zastupující manažerkou. Cena za koncert činí částku 55.000 Kč vč. 

DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o vystoupení skupiny Fleret na Slavnostech tuřanského zelí dne 10. 9. 2022, 

uzavíranou s …, coby zastupující manažerkou, za částku 55.000 Kč vč. DPH  

a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

9. Svěření pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se stavem procesu svěření pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada žádá o svěření pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Veřejná zakázka – Sadové úpravy a herní hřiště v Lesíčku 

Rada projednala aktuální situaci u veřejné zakázky „Sadové úpravy a herní hřiště v Lesíčku“.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zadávací dokumentaci s výzvou na veřejnou zakázku „Sadové úpravy a herní 

hřiště v Lesíčku“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Rada jmenuje členy komise:  

Ing. Martin Chvátal, PhDr. Hana Dombrovská, Ing. Jiří Protivínský, PhD., Bc. Michal Krátký, Ing. 

Lucie Fortelná. 

Rada jmenuje náhradníky členů komise: 

Radomír Vondra, Lenka Smutná, Ing. Michal Meluzín, Bc. Lukáš Lach, Ing. Jitka Streitová. 

Rada pověřuje komisi otevřením nabídek v elektronické podobě, posouzením a hodnocením nabídek  

a vypracováním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která bude podkladem zadavatele pro výběr 

uchazeče.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Ukončení pachtu a propachtování pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se skutečností, že chata ev.č. 278 v k.ú. Brněnské Ivanovice, stojící na pozemku 

p.č. 1492/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice, byla na základě kupní smlouvy přepsána na katastru 

nemovitostí …., na …, neboť statutární město Brno nevyužilo předkupní právo k dotčené chatě. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 18-02-474 k pozemku p.č. 1492/3 a k části pozemku 

p.č. 1492/1 o výměře 340 m2, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice, s ..., a pověřuje starostu podpisem 

dohody. 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 1492/3 a části pozemku p.č. 1492/1 o výměře 340 m2, vše v 

k.ú. Brněnské Ivanovice, … za stejných podmínek a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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12. Žádost o vyjádření k PNP Votroubkova 

Rada se seznámila se žádostí projektantky …, zastupující investora SASTA CZ, a.s.,  

o vyjádření k přesahu požárně nebezpečného prostoru z haly na pozemku p.č. 1187/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice na pozemek zahrady p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru z haly na pozemku p.č. 1187/1 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice na pozemek zahrady p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Podnět ke kácení borovice na ul. Myslivecká 

Rada se seznámila s podnětem pana …, ..., týkající se kácení 1 ks borovice černé (Pinus nigra) 

rostoucí na pozemku p.č. 490 v k.ú. Tuřany. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s kácením borovice černé rostoucí na pozemku p. č. 490 v k.ú. Tuřany. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Ukončení nájmu a pronájem nebytových prostor ZS Holásecká 

Rada se seznámila se žádostí …, praktické lékařky, o ukončení smlouvy č. 98-02-38 ze dne 23. 2. 

1998, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře souvisejících 

prostor. Současně se Rada seznámila se žádostí …, praktické lékařky, o pronájem těchto prostor. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 98-02-38 k nebytovým prostorám 

v ZS Holásecká, uzavřené s …, a to ke dni 31. 12. 2021 a pověřuje starostu podpisem dohody o 

ukončení smlouvy. 

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře a souvisejících prostor 

(místnosti č. 1.41 (denní místnost) o výměře 10,19 m2, č. 1.42 (vyšetřovna) o výměře 9,74 m2 a č. 

1.43 (přípravna) o výměře 11,36 m2 a společné užívání místností č. 1.40 (zádveří) o výměře 11,64 m2, 

č. 1.39 (vstupní hala) o výměře 20,20 m2, č. 1.38 (čekárna) o výměře 85,81 m2, č. 1.32 (sklad) o 

výměře 10,34 m2, č. 1.46, č. 1.47, č. 1.48, č. 1.49, č. 1.50, č. 1.51 a č. 1.52 (sociální zařízení) celkem o 

výměře 17,69 m2), … za stejných podmínek od 1. 1. 2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Kácení dřevin v Lesíčku 

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 779/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice (tzv. Lesíček), týkající se převážně trnovníku akát (Robinia pseudoacacia)  

a podrostových jehličnanů o průměru kmínku do 10 cm, za účelem revitalizace Lesíčku. Pozemek je 

ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením dřevin na pozemku p.č. 779/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, v lokalitě Lesíček. 

Rada pověřuje starostu podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

16. Užívání pozemku p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s okolnostmi užívání pozemku p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany, který tvoří společný 

garážový dvůr u garáží při ulici Sokolnická. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením smluv o nájmu nemovitosti č. 07-02-298 ze dne 17. 1. 2007 s …, č. 07-02-

299 ze dne 17. 1. 2007 s … a …, č. 07-002-303 ze dne 17. 1. 2007 s …, …, p… a …, č. 07-02-304 ze 

dne 17. 1. 2007 s …, č. 10-02-342 ze dne 28. 2. 2010 s … a č. 20-02-300 ze dne 1. 9. 2020 s …, 

jejichž předmětem je pronájem id. 1/14 pozemku p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany a pověřuje starostu 

podpisem dohod o ukončení smluv. 

Rada se vzdává práva na úhradu nájemného ze shora uvedených smluv u každé smlouvy ve výši  

200,- Kč ročně za celý rok 2021.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
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Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Dohoda o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové komunikace 

Rada se seznámila s návrhem dohody o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové 

komunikace se společností DUFONEV R.C., a.s., a to na částech pozemků p.č. 3500/1, 3501/1, 3533, 

3534/4, 3548/4 a 4822 v k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dohodu o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové komunikace se 

společností DUFONEV R.C., a.s., a to na částech pozemků p.č. 3500/1, 3501/1, 3533, 3534/4, 3548/4 

a 4822 v k.ú. Tuřany a pověřuje starostu podpisem dohody, jejíž text tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Různé 

Rada projednala konání schůze Rady dne 20. 9. 2021 

Usnesení: 

Rada ruší konání schůze Rady dne 20. 9. 2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 13. 9. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Lenka Smutná 

členka Rady 


