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

ZÁPIS 

z 80/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 25. 10. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta 

 Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 80/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 80/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Lenku 

Smutnou podpisem zápisu. 

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

 Kontrola úkolů 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 – I. etapa 

Rada projednala I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2022 uvedenou v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

v období vánočních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 3 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádosti Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Náboženské obci Církve československé husitské 

v Brně-Tuřanech na nákup interiérových řetízkových rolet do Husova sboru ve výši 20.000 Kč  

a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Obytná zástavba při ulicích Rolencova a Písníky v Brně-Holáskách 

Starosta předložil Radě návrh nového dopravního napojení obytné zástavby při ulicích Rolencova  

a Písníky v Brně-Holáskách, který pro společnost AGSTAV TŘEBÍČ a.s., zpracovala projekční 

kancelář Atelier DPK, s.r.o. 
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Usnesení: 

Rada požaduje stanovisko Komise výstavby a rozvoje. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Polyfunkční dům V Aleji 

Rada projednala aktuální situaci s plánovanou výstavbou nového polyfunkčního domu V Aleji v Brně-

Holáskách. 

Usnesení: 

Rada žádá JUDr. Jiřího Olivu, náměstka primátorky města Brna, o poskytnutí aktuální studie výstavby 

nového polyfunkčního domu V Aleji v Brně-Holáskách a pověřuje starostu jednáním o organizaci 

veřejné prezentace studie občanům. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Propachtování pozemku v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se skutečností, že ZBM rozhodnutím ze dne 7. 9. 2021 nesouhlasilo s využitím 

předkupního práva k chatě ev.č. 26 v k.ú. Tuřany, chata nezapsaná v KN, stojící na pozemku p.č. 4020 

v k.ú. Tuřany, a tedy vlastnické právo k této chatě přešlo na základě kupní smlouvy ze dne 13. 7. 2021 

z … na .... Současně se Rada seznámila se skutečností, že … dne 8. 9. 2021 zemřel, čímž byl ukončen 

pacht k pozemku p.č. 4020 v k.ú. Tuřany na základě smlouvy č. 19-02-494 ze dne 5. 11. 2019. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí ukončení pachtovní smlouvy č. 19-02-494 k pozemku p.č. 4020 v k.ú. Tuřany 

úmrtím pachtýře dne 8. 9. 2021. 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 4020 v k.ú. Tuřany … za stejných podmínek a pověřuje 

starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu TSB a.s. – vánoční osvětlení 2021 

Rada projednala návrh smlouvy na dodávku elektřiny z rozvodu Technických sítí Brno, akciové 

společnosti – vánoční osvětlení 2021 za částku 3.221,99 Kč bez DPH.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku elektřiny z rozvodu Technických sítí Brno, akciové 

společnosti – vánoční osvětlení 2021 za částku 3.221,99 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Umístění sídla pobočného spolku ČZS 

Rada projednala žádost … o umístění sídla nově vznikajícího pobočného spolku Českého 

zahrádkářského svazu, z.s., a to v budově radnice na adrese Tuřanského náměstí 84/1, 620 00 Brno. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu 

z.s., a to v budově radnice na adrese Tuřanského náměstí 84/1, 620 00 Brno, a pověřuje starostu 

podpisem souhlasu s umístěním sídla. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu Big Band Sokolov 

Rada projednala návrh smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu – vystoupení Big Band MDK 

Sokolov, z.s., na XXIX. Společenském plese dne 28. 1. 2022. Cena vystoupení byla dohodnuta ve výši 

63.000,- Kč bez DPH. 

Rozpočtová skladba: 3399/5169 

 

Usnesení: 
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Rada schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu – vystoupení Big Band MDK 

Sokolov, z.s., na XXIX. Společenském plese dne 28. 1. 2022, a schvaluje text smlouvy, který tvoří 

přílohu č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2022 

Rada projednala termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2022 uvedené 

v příloze č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Brno, Šípková, smyčka NN Moussa 

Rada se seznámila se žádostí spol. ENORM a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu 

souhlasu. Jedná se zasmyčkování stávajícího kabelu a vybudování nové přípojkové skříně v rámci 

přípravy připojení nového odběrného místa na p.č. 1382/3 k.ú. Tuřany 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním kabelové smyčky na pozemek p.č. 1791/1, k.ú. Tuřany dle situace, která 

tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

Rada souhlasí s umístěním kabelové smyčky 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. 7 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Brno, Karkulínova, „Vodovod, splašková kanalizace a přípojky k p.č. 3971 k.ú. Tuřany“ 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci na prodloužení hlavního řadu 

vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 46 k.ú. Tuřany a vybudování přípojek na pozemek 

p.č. 3971 k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektem dle situace a průvodní a souhrnné technické zprávy, které tvoří přílohu  

č. 8 zápisu, neboť žádost sice obsahuje pouze prodloužení řadů a přípojky, v souhrnné technické 

zprávě je však uveden výpočet spotřeby pro RD se 3 bytovými jednotkami (předpoklad 12 osob). Rada 

upozorňuje na skutečnost, že případná stavba RD je v rozporu s platným územním plánem města, 

který vymezuje dotčenou plochu jako zvláštní plochu pro rekreaci.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Brno, Karkulínova, Přichystalova, st.úp. NN p.č. 4086 a 4069 k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí spol. PROSIG s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci obnovy 

distribuční sítě VN a NN v MČ Brno – Tuřany na p.č. 4086 a 4069 k.ú. Tuřany, které jsou svěřeny 

MČ.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem dle situace, které tvoří přílohu č. 9 zápisu, 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 

 Souhlas s kácením stromu v areálu ZŠ Měšťanská 

Rada se seznámila s žádostí Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 

459/21, 620 00 Brno, o souhlas ke kácení 1 ks třešně ptačí (Prunus avium). Strom roste na pozemku 

p.č. 270/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, jehož vlastníkem je statutární město Brno a MČ Brno-Tuřany 

má pozemek svěřen.   

Usnesení: 
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Rada nesouhlasí s kácením třešně ptačí (Prunus avium) rostoucí na pozemku p. č. 270/1 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice a požaduje provést odborný zdravotní ořez stromu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 25. 10. 2021 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

                           Lenka Smutná 

členka Rady 


