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

ZÁPIS 

z 78/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 4. 10. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: Ing. Martin Chvátal, člen Rady; 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 78/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 78/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. 10/2021 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 10/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 

Rada projednala návrhy střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025 Mateřské školy Brno, U Lípy 

Svobody 3, příspěvková organizace, Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, a Základní školy Brno, Měšťanská 21, 

příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádost o udělení záštity starosty  

Rada projednala žádost DSP Kometa Brno, z.s., o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany 

nad akcí „Kometa Low Cost“, která se bude konat dne 31.10.2021.  

Usnesení: 

Rada uděluje záštitu starosty městské části Brno-Tuřany DSP Kometa Brno, z.s., nad akcí „Kometa 

Low Cost“, která se bude konat dne 31.10.2021.  

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. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle tabulky uvedené v příloze č. 4 a pověřuje 

starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Brno, novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 2387/2 v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí pana … o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného 

domu na pozemku p.č. 2387/2 v k.ú. Holásky, včetně napojení na účelovou komunikaci na pozemku 

p.č. 2388 v k.ú. Holásky.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním rodinného domu a souvisejících stavebních objektů na pozemek p.č. 

2387/2 v k.ú. Holásky a s umístěním vjezdu dle situace, která tvoří přílohu č. 5 zápisu.  

Rada souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí do pozemku účelové komunikace p.č. 2388  

v k.ú. Holásky za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací  

a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1382/6 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k upravené projektové dokumentaci novostavby 

rodinného domu na pozemku p.č. 1382/6 v k.ú. Tuřany v prodloužení ulice Šípkové. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním rodinného domu a souvisejících stavebních objektů na pozemek p.č. 

1382/6 v k.ú. Tuřany a s umístěním vjezdu dle situace, která tvoří přílohu č. 7 zápisu.  

Rada souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí do pozemku účelové komunikace p.č. 1791/1  

v k.ú. Tuřany za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně 

ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

Rada souhlasí s provedením provizorních stavebních úprav pozemku účelové komunikace p.č. 1791/1 

v k.ú. Tuřany v rozsahu dle situace, která tvoří přílohu č. 9 zápisu za předpokladu, že stavební úpravy 

budou provedeny jako dočasné, a to maximálně na 5 let od vydání tohoto vyjádření nebo do podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu dle studie, kterou zpracoval … .  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Stavby na pozemku p.č. 4765 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci staveb na pozemku p.č. 4765 v 

k.ú. Tuřany, které mají sloužit jako „Areál pro vzdělávání dětí“. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním staveb na pozemku p.č. 4765 v k.ú. Tuřany dle projektové dokumentace 

vypracované … v říjnu 2020. 

Rada souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí do pozemku účelové komunikace p.č. 1791/1  

v k.ú. Tuřany za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně 

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

Rada souhlasí s provedením provizorních stavebních úprav pozemku účelové komunikace p.č. 1791/1 

v k.ú. Tuřany v rozsahu dle situace, která tvoří přílohu č. 11 zápisu za předpokladu, že stavební úpravy 

budou provedeny jako dočasné, a to maximálně na 5 let od vydání tohoto vyjádření nebo do podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu dle studie, kterou zpracoval … .  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky  

Rada projednala návrh předávajícího České republiky – Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, na podání žádosti o bezúplatný převod majetku – terminálu MATRA PEGAS 

2. generace a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky na 2 ks radiostanice 

vozidlové HT6991 DC Matra a 2 ks sady montážní vozidlové. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku – terminálu MATRA PEGAS 2. generace 

a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky na 2 ks radiostanice vozidlové 

HT6991 DC Matra a 2 ks sady montážní vozidlové, a to s Českou republikou – Hasičským 

záchranným sborem Jihomoravského kraje, a pověřuje starostu podpisem žádosti a smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Licenční smlouva – OSA, koncert „Janek Ledecký & band“ na STZ 2021 

Rada projednala návrh licenční smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s., na částku 7.650,- Kč vč. DPH, a to v souvislosti s vystoupením kapely Janka 

Ledeckého & band, na Slavnostech tuřanského zelí dne 11. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření licenční smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, na částku 7.650,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Aktualizace pasportu dopravního značení 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti SIGNEX, spol. s r. o., IČ 4997134, Holzova 138, 

627 00 Brno, na aktualizaci pasportu dopravního značení pro blokové čištění místních komunikací  

a ZáKoSu na rok 2022 ve výši 13.915 Kč vč. DPH.  

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních 

komunikací a ZáKoSu na rok 2022 společností SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344, Holzova 138, 627 

00 Brno, za cenu 13.915 Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Komise sociální a zdravotní  - zápis 

Rada projednala zápis z 15/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 14. 9. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 15/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 14. 9. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

14. VZ - zpracování PD pro společné povolení na akci ZŠ Požární, přístavba tělocvičny 

Rada projednala aktuální situaci u veřejné zakázky „VZ - zpracování PD pro společné povolení na 

akci ZŠ Požární, přístavba tělocvičny“.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí, že vybraný uchazeč, …, odmítl uzavřít připravovanou smlouvu o dílo, a to 

z důvodu skokového nárůstu cen u poddodavatelů. 

Rada ukládá úřadu opětovně zaslat výzvu k podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Rada projednala žádost … o prodloužení termínu dokončení díla „Repase dveří v budově MŠ 

Zapletalova“ do 17. 12. 2021 (původně do 30. 11. 2021).  
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Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla „Repase dveří v budově MŠ Zapletalova“ na 

základě smlouvy o dílo č. 21-01-16 ze dne 28. 7. 2021, uzavřené …, a to do 17. 12. 2021 a pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Různé 

17. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 4. 10. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

                    Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


