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

ZÁPIS 

z 84/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 13. 12.2021 

 

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; 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 84/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 84/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 a pověřuje PhDr. Hanu 

Dombrovskou podpisem zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 14/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 14/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Veřejná zakázka – havarijní pojištění dodávkového automobilu pro pracovní četu 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „havarijní pojištění 

dodávkového automobilu pro pracovní četu“. Součástí nabídek je povinné ručení. Aktuální roční 

pojistné od Generali České pojišťovny, a.s., je 15.062,- Kč vč. DPH, po navrhovaném navýšení na rok 

2022 má být 16.762,- Kč vč. DPH. Průzkumem trhu byly zjištěny tyto další srovnatelné nabídky: 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 20.353 Kč vč. 

DPH; 

- Pojišťovna VZP, a.s., spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 23.127 Kč vč. DPH; 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 23.279 Kč vč. DPH;  

- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 23.951 Kč vč. 

DPH; 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., spoluúčast 5.000 Kč, částka 24.269 Kč vč. DPH; 

- DIRECT pojišťovna, a.s., spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 36.282 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3639/5163 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Generali České pojišťovny, a.s., na realizaci veřejné zakázky „havarijní 

pojištění dodávkového automobilu pro pracovní četu“ za cenu 16.762,- Kč ročně, a to z důvodu 

nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá úřadu připravit pojistnou smlouvu a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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5. Žádost o zřízení služebnosti - připojení NN na pozemek p.č. 4572 vk.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … na zřízení služebnosti pro podzemní vedení přípojky NN na pozemek 

p.č. 4572 v k.ú. Tuřany přes pozemky statutárního města Brna p.č. 4497  

a 4530 v k.ú. Tuřany, které jsou ve správě MČ Brno Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti - připojení NN na pozemek p.č. 4572 v k.ú. Tuřany přes 

pozemky p.č. 4497 a 4530 v k.ú. Tuřany za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do 

účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 3 zápisu.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Vyjádření účastníka řízení k akci „Brno, Chrlická, sm. NN, Kratochvíl“ 

Rada se seznámila se žádostí spol. ZNAKOM, s.r.o., na změnu organizace dopravy – úplnou uzavírku 

ul. Chrlická p.č. 4529 v k.ú. Tuřany (v části účelové komunikace NN 938) u p.č. 4674 v k.ú. Tuřany,  

a to z důvodu překopu komunikace a vybudování kabelového vedení NN. Uzavírka je plánována od 

4.4.2022 do 6.5.2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavírkou ul. Chrlická v části účelové komunikace NN 938 dle přílohy č. 4 zápisu 

v předpokládaném termínu od 4.4.2022 do 6.5.2022, a to za podmínky umožnění příjezdu 

k rodinnému domu na adrese Výspa 422/1, 643 00 Brno, po celou dobu uzavírky a za podmínky 

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

dle přílohy č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Ukončení nájmu a pronájem části pozemku p.č. 1164 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí spol. FISTAV, spol. s r.o., o ukončení nájmu části pozemku p.č. 1164  

o výměře 144 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Rada se seznámila se žádostí … o pronájem části pozemku p.č. 1164 o výměře  

144 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 98-02-205 k části pozemku p.č. 1164 o výměře  

144 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice se spol. FISTAV, spol. s r.o., k 31.12.2021 a pověřuje starostu 

podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1164 o výměře 144 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice za 

stejných podmínek … (IČ: …) od 1.1.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Ukončení pachtu a propachtování pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky. 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 21-02-505 k pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky s … 

k 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 2230 v k.ú. Holásky za stejných podmínek … od 1.1.2022 a 

pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Ukončení pachtu a propachtování části pozemku p.č. 333/1 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu části pozemku p.č. 333/1  

o výměře 757 m2 v k.ú. Dvorska. 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht části pozemku p.č. 333/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Dvorska. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 98-02-109 k části pozemku p.č. 333/1 o výměře 757 

m2 v k.ú. Dvorska s … k 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem dohody 

o ukončení smlouvy. 

Rada souhlasí s pachtem části pozemku p.č. 333/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Dvorska za stejných 

podmínek … od 1.1.2022 a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Ukončení pachtu a propachtování části pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu části pozemku p.č. 463  

o výměře 1068 m2 v k.ú. Dvorska. 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht části pozemku p.č. 463 o výměře 1068 m2 v k.ú. Dvorska. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 11-02-347 k části pozemku p.č. 463 o výměře  

1068 m2 v k.ú. Dvorska s … k 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

Rada souhlasí s pachtem části pozemku p.č. 463 o výměře 1068 m2 v k.ú. Dvorska za stejných 

podmínek … od 1.1.2022 a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2022 

Rada projednala termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2022.  

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2022 uvedené v příloze č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Komise životního prostředí- zápis 

Rada projednala zápis z 10/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 08. 12. 2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 10/VIII. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 08. 12. 

2021. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

13. Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí 2022 

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

darovacích smluv se společnostmi ŽSD a.s., spol. s r.o., na částku 100.000,- Kč, coby generálního 

partnera všech akcí, MANAG invest, a.s., na částku 40.000,- Kč, LUKAVCOVI s.r.o., na částku 

20.000,- Kč a SASTA CZ, a.s., na částku 20.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, to vše na podporu 

kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv se společnostmi ŽSD a.s., spol. s r.o., na částku 100.000,- 

Kč, coby generálního partnera všech akcí, MANAG invest, a.s., na částku 40.000,- Kč, LUKAVCOVI 

s.r.o., na částku 20.000,- Kč a SASTA CZ, a.s., na částku 20.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, to 

vše na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022, a schvaluje text smluv, 

který tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Výpověď pachtovní smlouvy 

Rada projednala užívání části pozemku p.č. 4046 v k.ú. Tuřany o výměře 200 m2, kterou má 

propachtovanou … na základě pachtovní smlouvy č. 20-02-402 ze dne 20. 2. 2020.  
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Usnesení: 

Rada vypovídá pachtovní smlouvu ze dne 20. 2. 2020, č. sml.: 20-02-402, uzavřenou s …, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku p.č. 4046 v k.ú. Tuřany o výměře 200 m2. Rada ukládá úřadu 

připravit výpověď smlouvy a pověřuje starostu podpisem této výpovědi. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Výpůjčka pozemků TJ Brno-Dvorska 

Rada projednala možnost výpůjčky pozemků p.č. 417, p.č. 419, p.č. 421, p.č. 435 a p.č. 437 v k.ú. 

Dvorska organizaci TJ Brno-Dvorska, z.s. Jedná se o pozemky, které statutární město Brno ke dni 26. 

10. 2021 nabylo na základě kupní smlouvy z prostředků MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k pozemku p.č. 413 v k.ú. Dvorska uzavřené s TJ Brno-

Dvorska, z.s., coby nájemcem, a s ukončením nájemních/pachtovních smluv k pozemkům p.č. 417, 

p.č. 419, p.č. 421, p.č. 435 a p.č. 437 v k.ú. Dvorska, uzavřenými se společností BONAGRO a.s., coby 

nájemcem/pachtýřem, to vše ke dni 31. 12. 2021. Rada se vzdává práva na nájemné/pachtovné za 

užívání pozemků p.č. 413, p.č. 417, p.č. 419, p.č. 421, p.č. 435 a p.č. 437 v k.ú. Dvorska ode dne 26. 

10. 2021 do 31. 12. 2021 v celkové výši 3.390,82 Kč.  

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10. 5. 2017, č. sml.: 17-03-04, 

uzavřené s TJ Brno-Dvorska z.s., tak, že předmětem výpůjčky jsou nově také pozemky p.č. 417, p.č. 

419, p.č. 421, p.č. 435 a p.č. 437 v k.ú. Dvorska, a to s účinností od 1. 1. 2022. Rada ukládá úřadu 

připravit dodatek a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Žádost o udělení souhlasu s umístěním kontejnerů na pronajatém pozemku 

Rada projednala žádost organizace Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., o udělení 

souhlasu s terénními úpravami na části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, spočívajícími ve zpevnění 

plochy, s umístěním dvou lodních kontejnerů na tuto zpevněnou plochu a s umístěním elektrického 

kabelu k těmto kontejnerům. Dotčenou část pozemku užívá žadatel na základě nájemní smlouvy ze 

dne 9. 12. 2021, č. sml.: 21-02-510. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s terénními úpravami na části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, spočívajícími ve 

zpevnění plochy, s umístěním dvou lodních kontejnerů na tuto zpevněnou plochu a s umístěním 

elektrického kabelu k těmto kontejnerům, a to dle situace, která tvoří přílohu č. 8 zápisu. Rada ukládá 

úřadu po realizaci záměru připravit dodatek k nájemní smlouvě a pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Různé 

18. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 13.12.2021 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

   ___________________ 

   PhDr. Hana Dombrovská 

členka Rady MČ Brno-Tuřany 


