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

ZÁPIS 

z 86/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 17. 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 86/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 86/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 

Rada projednala návrh vzorové smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2022.  

Usnesení: 

Rada schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro rok 2022, text smlouvy tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádosti o individuální dotace pro rok 2022  

Rada projednala žádosti Diecézní charity Brno, Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni a Linky 

bezpečí, z.s., o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-Tuřany v roce 2022. 

Usnesení: 

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno, Domovu sv. Markéty pro 

matky s dětmi v tísni, na volnočasové aktivity dětí a matek z Domova sv. Markéty v roce 2022.  

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace Lince bezpečí, z. s., na celoroční podporu činnosti 

linky v roce 2022. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Přijetí finančního daru pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada se seznámila s žádostí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o udělení 

souhlasu s přijetím finančního daru na charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přijetím finančního daru do výše 32.040,- Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ 

na období od 1.1.2022 do 30.6.2022 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní 

školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Návrh odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací 

Rada projednala žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o spolupráci při navrhování 

odměn ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení zřízených městskou částí Brno-Tuřany.  
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Usnesení: 

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací na 

základě bodů uvedených v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Projekt „Ozelenění ulice Grunty“ 

Rada se seznámila s nabídkou … na zpracování projektu „Ozelenění ulice Grunty“ na pozemku p.č. 

1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice za částku 19.520,- Kč. 

Rozpočtová skladba: 3745/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na zpracování projektu „Ozelenění ulice Grunty“ na pozemku p.č. 1316/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice za částku 19.520,- Kč. 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: OV     Termín: RMČ 

8. Žádost o souhlas s odstraněním dřevin na ul. Na Návsi 

Rada se seznámila s opětovnou žádostí společnosti studio AEIOU s.r.o., IČ: 04681835, Husova 13, 

602 00 Brno, o vyjádření k odstranění 4 ks dřevin (zeravů) rostoucích na pozemku p.č. 120/2, k.ú. 

Holásky, které jsou v kolizi se stavbou „RD Na Návsi 11, Holásky, Brno“. Pozemek, na němž dřeviny 

rostou, je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na něm rostoucí ve správě MČ. 

Usnesení: 

Rada požaduje předložení projektové dokumentace, ze které bude zřejmé řešení způsobu a počtu 

parkovacích stání na pozemku investora.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Odpověď na žádost o spolupráci ohledně podrobnějších územně plánovacích dokumentací 

Rada se seznámila dopisem od ..., radního Statutárního města Brna, ohledně postupu při řešení 

problematiky podrobnější územně plánovací dokumentace (regulačních plánů) po zahájení platnosti 

nového územního plánu města Brna. 

Usnesení: 

Rada požaduje zachovat RP V Aleji, k.ú. Holásky, případně jej nahradit ve smyslu nového stavebního 

zákona novým regulačním plánem a současně jej uvést do souladu s novým územním plánem města 

Brna. Rada souhlasí se zrušením RP Kaštanová ulice, Černovický hájek. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Vyjádření k žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí „Brno – Režná, st. Úprava NN“ 

Rada se seznámila se žádostí spol. Projekce Toth, s. r.o., k územnímu rozhodnutí na akci „Brno – 

Režná, st. Úprava NN“. Jde o výměnu zemního kabelového vedení NN ve stávající trase v délce  

512 m, osazení pojistkových a rozpojovacích skříní a elektroměrového rozvaděče dle přiložené 

dokumentace. Primárně budou využity stávající chráničky, v případě jejich neprostupnosti bude 

proveden překop komunikace po polovinách. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s uvedeným záměrem dle předložené dokumentace, a to za dodržení „Obecných 

podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany“ dle přílohy č. 4 

zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Vyjádření k žádosti o vyjádření k územnímu souhlasu „Brno, Podlipná, smyčka NN, MK 

experience“ 

Rada se seznámila se žádostí spol. EZA služby, s. r.o., k územnímu souhlasu na akci „Brno, Podlipná, 

smyčka NN, MK experience“. Jde o provedení smyčky NN do nové přípojkové skříně. Tato smyčka 

bude provedena na vedení NN na pozemku p.č. 1131 v k.ú. Tuřany. Délka kabelového vedení je cca  
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3 m a bude zapojeno do nově osazené skříně na objektu č.p. 4. Investorem a provozovatelem bude 

společnost ED.G, a.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s provedením smyčky NN na pozemku p.č. 1131 v k.ú. Tuřany dle předloženého 

návrhu. 

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

Zajistí: OV     Termín:  

12. Vyjádření k žádosti o povolení výjimky a vydání souhlasu“ 

Rada se seznámila se žádostí … o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s přesahem 

požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 243 v k.ú. Tuřany, kterou má žadatel  

v pronájmu. Na hranici pozemku jsou stavební otvory z budovy postavené na pozemku p.č. 242 v k.ú. 

Tuřany před cca 40-ti lety, která se nyní legislativně povoluje. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se žádostí o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s přesahem požárně 

nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 243 v k.ú. Tuřany dle situace, která tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín:  

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

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

Usnesení:  
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro II. pololetí roku 2022 uvedené  

v příloze č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

14. Umístění dopravního zrcadla Nenovická - Ledárenská 

Rada projednala dopravní situaci v křižovatce ulic Nenovická a Ledárenská.  

Usnesení: 

Rada žádá o umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic Nenovická a Ledárenská.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Souhlas ke zřízení mobilního internetového připojení ve sportovní hale 

Rada projednala žádost SK TROOPERS z.s., o udělení souhlasu ke zřízení mobilního internetového 

připojení od společnosti O2 ve sportovní hale Měšťanská 23, a to pro potřeby florbalového klubu, 

který je nájemcem sportovní haly. Zřízení připojení vyžaduje umístění venkovní antény na horní střeše 

haly, umístění wifi-routeru v prostoru haly a propojení kabelem. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním venkovní antény na horní střeše sportovní haly Měšťanská 23, umístěním 

wifi-routeru v prostoru haly a propojení kabelem, to vše za účelem zřízení mobilního internetového 

připojení ve sportovní hale pro SK TROOPERS z.s., za podmínky, že veškeré náklady na zřízení 

připojení ponese žadatel a udělení souhlasu bude vázáno na existenci nájemní smlouvy s žadatelem. 

Rada ukládá úřadu připravit dodatek k nájemní smlouvě a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Změna ceny lékařských prohlídek 

Rada projednala žádost společnosti MUDr. Marie Petrásová, s.r.o., o změnu ceny lékařských prohlídek 

na základě smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovně 

lékařských služeb ze dne 5. 1. 2016 spočívající ve zvýšení ceny lékařské prohlídky z 400,- Kč na 

částku 500,- Kč.   
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Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a 

poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 5. 1. 2016 uzavřené se společností MUDr. Marie 

Petrásová, s.r.o., spočívající ve zvýšení ceny lékařské prohlídky z 400,- Kč na částku 500,- Kč. Rada 

ukládá úřadu připravit dodatek ke smlouvě a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí 2022 

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

darovacích smluv se společnostmi SIDESTAV, spol. s r.o., na částku 10.000,- Kč, KOMFORT, a.s., 

na částku 40.000,- Kč, Gardentech s.r.o., na částku 15.000,- Kč a KONTPEKO spol. s r.o., na částku 

10.000,- 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 SIDESTAV, spol. s r.o., na částku 

10.000,- Kč, KOMFORT, a.s., na částku 40.000,- Kč, Gardentech s.r.o., na částku 15.000,- Kč a 

KONTPEKO spol. s r.o., na částku 10.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, a to na podporu kulturních 

akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022, a schvaluje texty smluv, které tvoří přílohu č. 7 

zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě 

Rada projednala uzavřenou darovací smlouvu s paní Drahomírou Doležalovou na částku 5.000,- Kč na 

podporu akce „XXIX. Společenský ples“, která se z důvodu vládních opatření dne 28. 1. 2022 

neuskuteční.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku k darovací smlouvě ze dne 29. 11. 2021 s paní Drahomírou 

Doležalovou na částku 5.000,- Kč tak, že dar bude použit na podporu akce „Slavnosti tuřanského zelí“ 

dne 10. 9. 2022. Rada ukládá úřadu připravit dodatek ke smlouvě a pověřuje starostu podpisem 

tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Různé 

20. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 17. 1. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


