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

ZÁPIS 

z 85/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 3. 1.2022 

 

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 85/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 85/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 15/2021 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022 

Rada projednala předložený rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022 podle podrobné rozpočtové 

skladby. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022 podle podrobné rozpočtové skladby. 

Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Podnět ke kácení borovice na ul. Jahodová 

Rada se seznámila s žádostí …, …, …, týkající se kácení 1 ks borovice o obvodu kmene 97 cm. Strom 

roste na pozemku p.č. 945 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. 

… má pozemek v pronájmu od MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s kácením 1 ks borovice na pozemku p.č. 945 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve 

vlastnictví statutárního města Brna.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Žádost o zřízení služebnosti - připojení NN na pozemek p.č. 4503/2 v k.ú. Tuřany 

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

p.č. 4503/2 přes pozemek p.č. 4530, vše v k.ú. Tuřany. Pozemek p.č. 4530 v k.ú. Tuřany je ve 

vlastnictví statutárního města Brna a je ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti - připojení NN na pozemek p.č. 4503/2 v k.ú. Tuřany přes  

pozemek p.č. 4530 v k.ú. Tuřany za podmínky splnění požadavku dle usnesení přijatého na 83/VIII. 

schůzi Rady městské části dne 29. 11. 2021, tedy že investor doloží, že realizace odpovídá projektové 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Brno Přichystalova, smyčka NN, …, p.č. 4086 a 4079/4 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí spol. Enorm, a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci: „Brno 

Přichystalova, smyčka NN, …“. Stavba je v souladu s platným energetickým zákonem a je investiční 

akcí provozovatele DS. Jedná se o připojení pozemku pro výstavbu RD. Stavba bude na pozemcích 

p.č. 4086 (ve správě MČ Brno-Tuřany) a 4079/4 (soukromý pozemek), vše v k.ú. Tuřany.   

Usnesení: 

Rada souhlasí se záměrem připojit pozemek p.č. 4079/4 v k.ú. Tuřany prostřednictvím kabelové 

smyčky. Rada nesouhlasí umístěním smyčkovací přípojkové jistící skříně dle situace, která tvoří 

přílohu č. 4 zápisu. Rada požaduje přepracování projektu tak, aby umístění nové smyčkovací 

přípojkové jistící skříně bylo ve vzdálenosti minimálně 6 m od osy stávající komunikace, toto 

odsazení je nutné, aby bylo možné realizovat novou obousměrnou komunikaci, která vyžaduje koridor 

šířky 12 m. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Brno, Jahodová „OEGEMA TRANSPORT BRNO“ 

Rada se seznámila se žádostí společnosti A PLUS a.s., o závazné stanovisko k připravované stavbě pro 

společné územní a stavební řízení na pozemcích dle tabulky v příloze projektu v k.ú. Brněnské 

Ivanovice při ulici Jahodová. Jedná se o novostavbu logistické haly s administrativní vestavbou. 

Součástí záměru jsou také doprovodné stavební a inženýrské objekty, jako zpevněné plochy, oplocení, 

venkovní mobiliář a sadové úpravy, přípojky inženýrských sítí (vyjma vedení silového VN), požární 

nadrž, vsakovací suché poldry, trafostanice. Areál má být napojen na účelovou komunikaci Jahodová 

NN 2648. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektem dle předložené dokumentace, situace z dokumentace tvoří přílohu č. 5 

zápisu, a to z důvodu nedostatečné kapacity, únosnosti a šířkového uspořádání stávající obslužné 

účelové komunikace. Rada nesouhlasí se záměrem do doby vybudování obchvatů Tuřan  

a Brněnských Ivanovic a nového sjezdu na dálnici. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí 2022 

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

darovacích smluv se společnostmi STAVBY PLUS s.r.o., na částku 20.000,- Kč a DUFONEV R.C., 

a.s., na částku 25.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, a to na podporu kulturních akcí pořádaných MČ 

Brno-Tuřany v roce 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv se společnostmi STAVBY PLUS s.r.o., na částku  

20.000,- Kč a DUFONEV R.C., a.s., na částku 25.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, a to na podporu 

kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022, a schvaluje text smluv, který tvoří přílohu 

č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Veřejná zakázka – připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě - PD 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Připojení pozemku p.č. 

3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě – PD“. Svou nabídku podali: 

- 7Z3 s.r.o., částka 140.000,- Kč (není plátcem DPH); 

- …, částka 175.000,- Kč (není plátcem DPH); 

- …, částka 193.600,- Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3429/6121 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku 7Z3 s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. 

Tuřany na inženýrské sítě – PD“ za cenu 140.000 Kč (není plátcem 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 

11. VZ – zpracování PD pro společné povolení na akci: „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny“ 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD pro 

společné povolení na akci: „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny““. Svou nabídku podali: 

- Projekční kancelář atelier DWG s.r.o., částka 735.000 Kč (není plátcem DPH). 

Uchazeč AK09, s.r.o., …, se z podání nabídky z časových důvodů omluvil, zpracování PD orientačně 

vyčíslil na částku 749.232,- Kč vč. DPH, třetí oslovený uchazeč P.P. Architects s.r.o., se z podání 

nabídky omluvil. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Projekční kancelář atelier DWG s.r.o., na realizaci veřejné zakázky 

„Zpracování PD pro společné povolení na akci: „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny““ za cenu  

735.000 Kč (není plátcem DPH), a to z důvodu jediné podané nabídky. 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 

12. Geodetické zaměření Myslivecká – Východní (severní část) 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou … na provedení geodetického zaměření nové účelové 

komunikace Myslivecká – Východní v severní části a vypracování geometrického plánu za cenu         

6.500,- Kč (není plátce DPH).  

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na provedení geodetického zaměření nové účelové komunikace 

Myslivecká – Východní v severní části a vypracování geometrického plánu za cenu  

6.500,- Kč (není plátce DPH) a ukládá úřadu vystavit objednávku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Různé 

Rada projednala aktuální vládní opatření a podmínky pro konání akce „XXIX. Společenský ples“ dne 

28. 1. 2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s tím, že „XXIX. Společenský ples“ nebude z důvodu aktuálních vládních opatření 

v roce 2022 pořádán. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 3. 1. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


