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

ZÁPIS 

z 82/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 22. 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 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 82/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 82/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Rada projednala návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky 2. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022. 

Rada ukládá vedoucímu Odboru ekonomického zveřejnit, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2022. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2022 uvedený 

v příloze č. 3 zápisu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele dle tabulek č. 1-3 

uvedených v příloze č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: ihned, ZMČ 

5. Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

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

o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuálních dotací Náboženské obci Církve československé 

husitské v Brně-Tuřanech na další akce dne 5. 12. 2021, neboť na jednu akci konanou tohoto dne již 

byla žadateli dotace schválena.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Změna termínu vyúčtování individuální dotace  

Rada projednala žádost Základní umělecké školy Brno, Slunná, příspěvková organizace, o změnu 

termínu vyúčtování poskytnuté individuální dotace. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje změnu termínu vyúčtování individuální dotace poskytnuté na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 21-05-01 na termín 31.12.2021 z důvodu úhrady části výdajů za pronájem 

prostor až v měsíci prosinci a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín:  RMČ 

7. Ukončení nájmu nebytových prostor ZS Holásecká 31 

Rada se seznámila se žádostí …, …, o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu ZS Holásecká 31 

dle sml. č. 98-02-09. Jedná se o prostory v 2.NP o výměře 52,05 m2 (zubní laboratoř). Nájem bude 

ukončen k 31.12.2021. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor o výměře 52,05 m2 v 2.NP objektu ZS 

Holásecká 31, které užívá paní Regina …, a to k 31.12.2021. Rada pověřuje starostu podpisem 

dohody o ukončení smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Návrh na dispozici s majetkem města - prodej pozemku p.č. 666 v k.ú. Tuřany 

Rada projednala návrh na dispozici s majetkem města … na prodej pozemku p.č. 666 v k.ú. Tuřany o 

výměře 226 m2. Jedná se o pozemek svěřený městské části Brno-Tuřany, vedený v KN jako zahrada a 

přiléhající k pozemku p.č. 664 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví … .  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 666 v k.ú. Tuřany o výměře  

226 m2. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

9. Oprava kmenové stoky E – přístupová cesta na staveniště 

Rada se seznámila žádostí spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., o souhlas s využíváním 

účelové komunikace v k.ú. Holásky dle přílohy pro příjezd na uvedenou stavbu, a to v období 01/2022 

až 12/2023.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s využitím účelové komunikace v k.ú. Holásky dle přiložené situace, která tvoří přílohu 

č. 5 zápisu, jako přístupové cesty na staveniště v období 01/2022 – 12/2023, a to za podmínky 

dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, 

které tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

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

změna dokumentace“ 

Rada se seznámila s upravenou 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 opravené Průvodní a souhrnné technické zprávy, které tvoří 

přílohu č. 7 zápisu, a to z důvodu opakujících se rozporů v projektu. Rada požaduje, aby investor 

předložil projektovou dokumentaci skutečného záměru výstavby na daném pozemku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Darovací smlouva – Společenský ples 

Rada v rámci programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany projednala návrh 

darovací smlouvy s … na částku 5.000,- Kč na podporu akce „XXIX. Společenský ples“ dne 28. 1. 

2022.  
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Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy … na částku 5.000,- Kč na podporu akce „XXIX. 

Společenský ples“ dne 28. 1. 2022, a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany pro rok 2022 

Rada projednala návrh harmonogramu schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2022, který je uveden 

v příloze č. 9 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

13. Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2022 

Rada projednala návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 

2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 2022 a 

doporučuje Zastupitelstvu jej schválit. Harmonogram je uveden v příloze č. 10 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

14. Registr dlužníků 

Rada projednala žádost Magistrátu města Brna, Bytového odboru, o udělení písemného souhlasu 

s využitím dat z informačního systému městské části pro správu nemovitostí za účelem tvorby a 

následného provozu celoměstského registru dlužníků.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s využitím dat z informačního systému městské části pro správu nemovitostí za účelem 

tvorby a následného provozu celoměstského registru dlužníků. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Komise výstavby a rozvoje - zápis 

Rada projednala zápis z 13/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 15. 11. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 13/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 15. 11. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

16. Obytná zástavba při ulicích Rolencova a Písníky v Brně-Holáskách 

Rada opětovně projednala 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., a to na základě stanoviska Komise výstavby a rozvoje. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s navrženým dopravním řešením a požaduje realizaci napojení lokality v trase 

stávající komunikace do restaurace COLA-transport. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Veřejná zakázka – výměna oplocení MŠ Zapletalova 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oplocení MŠ 

Zapletalova“. Svou nabídku podali: 

- STAVBY PLUS s r.o., částka 335.876,64 Kč vč. DPH, termín do 30. 4. 2022, záruka 60 

měsíců; 

- ELEKTRO PLUS spol. s r.o., částka 352.417,34 Kč vč. DPH, termín do 30. 4. 2022, záruka 

60 měsíců; 
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- TH STAVBY, spol. s r.o., částka 360.214,58 Kč vč. DPH, termín do 31. 5. 2022, záruka 60 

měsíců. 

Rozpočtová skladba: 3111/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku STAVBY PLUS s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výměna oplocení MŠ 

Zapletalova“ za cenu 335.876,64 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá 

úřadu připravit smlouvu za podmínek daných ve výzvě a nabídce a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Veřejná zakázka – výsadba stromů v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Výsadba stromů v MČ 

Brno-Tuřany“. Svou nabídku podali: 

- STROMMY COMPANY, s r.o., částka 351.413,65 Kč vč. DPH; 

- MELOUNOVÁ, s.r.o., částka 435.492,31 Kč vč. DPH. 

Další oslovení uchazeči svou nabídku nepodali (KAVYL, spol s r.o., s omluvou, FLORSTYL s.r.o.,  

a lifegarden, s.r.o., bez omluvy). 

Rozpočtová skladba: 3745/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku STROMMY COMPANY, s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výsadba 

stromů v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 351.413,65 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 

Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných ve výzvě a nabídce a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Různé 

20. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 22. 11. 2021 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

                     Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


