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

ZÁPIS 

z 81/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 8. 11. 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 

 

Omluven: 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 81/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 81/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádost 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 výdaje spojené s koncertem cimbálové muziky Vonica a dětí ze základní školy 

Měšťanská v Husově sboru ve výši  5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu s …   

Rada projednala návrh dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno s … ….  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno s … … a 

schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Vyjádření k PD přestavby vjezdu na ulici Votroubkově  

Rada se seznámila se žádostí projektanta o vyjádření k upravené projektové dokumentaci pro společné 

povolení stavby nazvané: „Vjezd Votroubkova, SASTA“.  

Usnesení: 

Rada revokuje na základě úpravy projektové dokumentace své rozhodnutí z 48/VIII. schůze dne 10. 8. 

2020 tak, že souhlasí se zpevněním účelové komunikace na pozemku p.č. 1191 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice za hranici současného vjezdu do areálu společnosti SASTA CZ, a.s., s tím, že údržbu 

zpevněné části účelové komunikace bude provádět městská část Brno-Tuřany, a souhlasí 

s navrhovaným odvedením dešťových vod pomocí liniových žlabů do jednotné kanalizace z části 

pozemku p.č. 1191 v k.ú. Brněnské Ivanovice, která přiléhá k současnému vjezdu do areálu 

společnosti SASTA CZ, a.s., a z pozemku soukromého vlastníka. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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6. Ul. Jubilejní, vyhrazené parkovací stání 

Rada se seznámila se žádostí …,  …, o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro 

osobu s průkazem ZTP na ulici Jubilejní. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro … (…) na ulici Jubilejní. 

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

Zajistí: OST     Termín: RMČ 

7. Studie možných opatření pro zlepšení ekolog. hodnoty pozemků v zahrádkářské kolonii  

u letiště  

Rada se seznámila se Studií možných opatření pro zlepšení ekologické hodnoty pozemků  

v zahrádkářské kolonii u letiště zpracovanou …. Zahrádkářská kolonie je umístěna na pozemcích p.č. 

4010/1 až 4053 v k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada požaduje stanovisko Komise životního prostředí. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Komise kulturní a sportovní - zápis 

Rada projednala zápis z 12/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 20. 10. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 12/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 20. 10. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

9. Komise sociální a zdravotní - zápis 

Rada projednala zápis z 16/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 19. 10. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 16/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 19. 10. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

10. Zimní údržba komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská 2021/2022 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou …, IČ …, na provádění zimní údržby komunikací u sportovní 

haly na ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 2021/2022 (4 měsíce) ve výši 31.460,- Kč 

vč. DPH (7.865,- Kč vč. DPH/měsíc). 

Rozpočtová skladba: 3412/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje cenovou nabídku …, IČ …, na provádění zimní údržby komunikací u sportovní haly 

na ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 2021/2022 (4 měsíce) ve výši 31.460,- Kč vč. 

DPH (7.865,- Kč vč. DPH/měsíc). Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v 

nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Veřejná zakázka – oprava polní cesty „u radaru“ 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava polní cesty  

u radaru“ na části pozemku p.č. 4666 v k.ú. Tuřany v délce 420 m. Svou nabídku podali: 

- …, cena 85.002,- Kč bez DPH (102.852,42 Kč vč. DPH); 

- GOZ GARDEN s.r.o., cena 135.760,- Kč bez DPH (164.269,60 Kč vč. DPH); 

- …, cena 147.790,- Kč bez DPH (178.825,90 Kč vč. DPH). 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na realizaci veřejné zakázky „Oprava polní cesty u radaru“ za cenu 

85.002,- Kč bez DPH (102.852,42 Kč vč. DPH), a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá 

úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Veřejná zakázka – výsadba a dosadba v ÚSES v k.ú. Tuřany 

Rada projednala aktuální situaci u veřejné zakázky „Výsadba a dosadba v ÚSES v k.ú. Tuřany“.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí, že na veřejnou zakázku „Výsadba a dosadba v ÚSES v k.ú. Tuřany“, která byla 

zadávána jako zakázka malého rozsahu, nebyla podána žádná nabídka v limitu do 2.000.000,- Kč bez 

DPH. Rada ruší zadání zakázky v režimu zakázky malého rozsahu a ukládá úřadu zadat zakázku ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. 

Rada schvaluje zadávací dokumentaci s výzvou na veřejnou zakázku „Výsadba a dosadba v ÚSES 

v k.ú. Tuřany“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, která tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

Rada pověřuje Mgr. Jiřího Poláka a Ing. Lucii Fortelnou 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Různé 

14. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 8. 11. 2021 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

                     Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


