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

ZÁPIS 

z 79/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 11. 10. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 79/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 79/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Program 19/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 19/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 19/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. 11/2021 

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

10. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

11. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

12. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

13. Různé 

14. Závěr 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 11/2021 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 11/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

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

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2021  

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

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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6. Žádost o zřízení služebnosti, Brno-Chrlice, rek. VN820 p.b.b1-108 – etapa 1 

Rada se seznámila se žádostí společnosti EG.D, a.s., Lidická 1837/36, 602 00 Brno. Jedná se o zřízení 

služebnosti pro podzemní vedení VN přes pozemek p.č. 142/2 v k.ú. Holásky. Pozemek statutárního 

města Brna je svěřen MČ Brno Tuřany, která se stavbou souhlasila (76/VIII RMČ, bod 10). 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti na pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Holásky.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Kácení suché jedle v parčíku na ul. Vyšehradská 

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku p.č. 438/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice, týkající se 1 ks jedle ojíněné (Abies concolor) o obvodu kmene 40 cm 

měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Jedná se o jedince, který začal koncem roku 2020 usychat. Příčiny 

odumírání stromu nejsou známy. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na něm 

rostoucí ve správě MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením suchého stromu  jedle ojíněné (Abies concolor) rostoucí na pozemku  

p.č. 438/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Rada projednala žádost Organizačního odboru MMB, doplněnou dne 6. 9. 2021 a dne 16. 9. 2021,  

o zaslání stanoviska městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou 

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou 

se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

města Brna 

Rada projednala žádost Odboru životního prostředí MMB o připomínky k návrhu obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat doplnit do čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

povinnost pověřené svozové společnosti informovat příslušnou městskou část v případě neprůjezdnosti 

nebo nesjízdnosti komunikace, kdy nebude možné realizovat svoz směsného komunálního odpadu ze 

svozových stanovišť, a souhlasit se zbylým obsahem návrhu obecně závazné vyhlášky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

10. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí Lesů města Brna, a.s., o vyjádření ke směně pozemků, v rámci které jsou 

nabízeny pozemky p.č. 7/3, 91/11, 96/2, 96/3, 96/10, 97/1, 98/15, 98/19, 100/4, 101/1, 101/8, 101/11, 

105/2 a 109/2, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a ve 

správě Lesů města Brna, a.s.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemků, v rámci které jsou nabízeny pozemky 

p.č. 7/3, 91/11, 96/2, 96/3, 96/10, 97/1, 98/15, 98/19, 100/4, 101/1, 101/8, 101/11, 105/2 a 109/2, vše 

v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě Lesů města 

Brna, a.s. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 
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11. Nájem části pozemku p.č. 157 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí … o nájem části pozemku p.č. 157 v k.ú. Dvorska o výměře 35 m2 za 

účelem využití jako vjezdu a součásti dvoru rodinného domu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s nájmem části pozemku p.č. 157 v k.ú. Dvorska o výměře 35 m2 … za účelem využití 

jako vjezdu a součásti dvoru rodinného domu, ukládá úřadu připravit nájemní smlouvu a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Pacht části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o 

výměře 130 m2 za účelem využití jako zahradu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pachtem části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 130 m2 … za 

účelem využití jako zahradu, ukládá úřadu připravit pachtovní smlouvu a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Souhlas s užíváním propachtovaného pozemku 

Rada se seznámila s žádostí …, která užívá na základě pachtovní smlouvy č. 20-02-402 ze dne 20. 2. 

2020 část pozemku p.č. 4046 v k.ú. Tuřany, o udělení souhlasu s užíváním části pozemku třetí osobou 

– … . 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s užíváním části pozemku p.č. 4046 v k.ú. Tuřany třetí osobou namísto pachtýře. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Užívání pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s aktuálním stavem ohledně užívání pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany a 

připravovanou stavbou nové klubovny na pozemku v rámci PaRo. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s vyjmutím části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany o výměře 1900 m2, jak je uvedeno 

v mapě, která tvoří přílohu č. 3 zápisu, z nájemní smlouvy č. 11-02-361 ze dne 10. 5. 2013, uzavřené 

s …, ukládá úřadu připravit dodatek k nájemní smlouvě a pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 

Rada souhlasí s nájmem části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany o výměře 786 m2, jak je uvedeno 

v mapě, která tvoří přílohu č. 4 zápisu, spolku Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, 

z.s., za účelem využití jako zahrady pro skauty, ukládá úřadu připravit nájemní smlouvu a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Svatojakubská cesta na území města Brna 

Rada se seznámila s návrhem trasování Svatojakubské cesty na území města Brna, která částečně 

zasahuje do k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Holásky. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem trasování Svatojakubské cesty na území města Brna, která částečně zasahuje 

do k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Holásky, a s umístěním značení, jak je uvedeno v návrhu, který tvoří 

přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Veřejná zakázka – sadové úpravy a herní hřiště v Lesíčku 

Rada se seznámila se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 9. 2021 a 11. 10. 2021, 

které vypracovala jmenovaná komise v rámci podlimitní veřejné zakázky „sadové úpravy a herní 

hřiště v Lesíčku“. Svou nabídku podali: 

Na část A. Sadové úpravy v Lesíčku: 
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- KULA s.r.o. a Tůma servis s.r.o. (společná nabídka), částka 699.946 Kč vč. DPH, realizace do 

30 dnů kácení a do 30 dnů pěstební zásahy; 

- KAVYL, spol. s r.o., částka 871.019 Kč vč. DPH, realizace do 5 měsíců kácení a do 3 let 

pěstební zásahy; 

- STROMMY COMPANY, s.r.o., částka 1.264.019 Kč vč. DPH, realizace kácení 11/2021-

01/2022, pěstební zásahy 01/2022-03/2022; 

- S.O.S. - DEKORACE s r.o., částka 1.574.454 Kč vč. DPH, realizace do 3 měsíců kácení a do 

3 měsíců pěstební zásahy; 

Jako nejvýhodnější vyhodnotila komise společnou nabídku KULA s.r.o. a Tůma servis s.r.o. 

Na část B. Herní hřiště v Lesíčku: 

- S.O.S. - DEKORACE s.r.o., částka 884.734 Kč vč. DPH, realizace do 3 měsíců, záruka 60 

měsíců; 

- STROMMY COMPANY, s.r.o., částka 963.230 Kč vč. DPH, realizace 12/2021-02/2022, 

záruka dle využitých materiálů; 

- KAVYL, spol. s r.o., částka 1.058.070 Kč vč. DPH, realizace 31. 3. 2022 (5 měsíců), záruka 

24 měsíců; 

- hřiště.cz, s.r.o., částka 1.072.617 Kč vč. DPH, realizace do 6 měsíců, záruka 24 měsíců; 

- FLORA SERVIS s.r.o., částka 1.072.950,56 Kč vč. DPH, realizace do 120 dní, záruka 24 

měsíců. 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 9. 2021 a 11. 10. 2021 a na 

základě závěrů, které z těchto zpráv vyplývají, provedla výběr dodavatelů.  

Rada schvaluje společnou nabídku KULA s.r.o. a Tůma servis s.r.o., na realizaci části veřejné 

zakázky „Sadové úpravy v Lesíčku“ za cenu 699.946 Kč vč. DPH, a to z důvodu, že tato nabídka byla 

vyhodnocena jako nejvýhodnější.  

Rada schvaluje nabídku S.O.S. - DEKORACE s.r.o., na realizaci části veřejné zakázky „Herní hřiště v 

Lesíčku“ za cenu 884.734 Kč vč. DPH, a to z důvodu, že tato nabídka byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější. 

Rada ukládá úřadu oznámit výběr dodavatele uchazečům a připravit smlouvu o dílo a kupní smlouvu 

za podmínek daných v nabídkách. Rada pověřuje starostu podpisem těchto smluv po uplynutí 

zákonem dané lhůty pro zákaz uzavření smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Udělení souhlasu s užitím znaku 

Rada projednala užití znaku městské části v rámci akce „Bazárek na pomoc jihu“ konané dne 6. 11. 

2021 v tělocvičně Základní školy Brno, Měšťanská 21. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s užitím znaku MČ Brno-Tuřany v rámci akce „Bazárek na pomoc jihu“ konané dne 6. 

11. 2021 v tělocvičně Základní školy Brno, Měšťanská 21, a to včetně propagace akce. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Různé 

19. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 11. 10. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

___________________ 

                    Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


