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

ZÁPIS 

z 88/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 31. 1. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena: Lenka Smutná, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 88/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 88/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Žádost o udělení záštity starosty  

Rada projednala žádost DSP Kometa Brno, z.s., o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany 

nad jednotlivými akcemi ze seriálu soutěží „Kometa Series“, z nichž první se bude konat dne 5.3.2022 

a druhá dne 5.6.2022.  

Usnesení: 

Rada uděluje záštitu starosty městské části Brno-Tuřany DSP Kometa Brno, z.s, nad akcemi ze seriálu 

soutěží „Kometa Series“, z nichž první se bude konat dne 5.3.2022 a druhá dne 5.6.2022.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádosti o individuální dotace pro rok 2022 

Rada projednala žádosti organizací o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle tabulky uvedené v příloze č. 2 a pověřuje 

starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Ocenění pedagogických pracovníků 

Rada projednala žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna o podání 

návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany u 

příležitosti Dne učitelů v roce 2022. 

Usnesení: 

Rada nenavrhuje Radě města Brna žádného pedagogického pracovníka na ocenění od statutárního 

města Brna u příležitosti Dne učitelů v roce 2022. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada projednala návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, 

Měšťanská 21, příspěvková organizace, na rok 2022. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, Měšťanská 21, 

příspěvková organizace, na rok 2022 uvedený v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

Rada se seznámila s návrhem Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na 

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce 60.229,- Kč za 

účelem pořízení herního prvku na zahradu mateřské školy. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce 60.229,- Kč za účelem 

pořízení herního prvku na zahradu mateřské školy. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

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

Rada se seznámila se žádostí společnosti 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 distribuční soustavy. Jedná se o připojení pozemku pro výstavbu rodinného domu. 

Stavba bude na pozemcích p.č. 4086 (svěřen MČ) a 4079/4 (soukromý pozemek),vše k.ú. Tuřany. 

Žadatel upravil projekt dle rozhodnutí 85/VIII RMČ a umístil skříně tak, že respektují koridor pro 

umístění budoucí komunikace.    

Usnesení: 

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

smyčky dle situace, která je přílohou č. 4 zápisu, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro 

zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Podnět ke kácení smrku na ul. Zapletalova 

Rada se seznámila se žádostí …, …, týkající se kácení 1 ks smrku o obvodu kmene 93 cm měřeného 

ve výši 130 cm nad zemí. Strom roste na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dvorska, který je ve vlastnictví 

statutárního města Brna a zeleň na něm rostoucí je ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením stromu na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dvorska, a to z důvodu narušení 

kořenového systému stromu při výstavbě kanalizace, které může vést ke zvýšení rizika vývratu stromu  

a ohrožení bezpečnosti. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Žádost o revokaci usnesení ke kácení borovice na ul. Jahodová 

Rada se seznámila se žádostí …, …, o revokaci usnesení týkající se kácení 1 ks borovice o obvodu 

kmene 97 cm měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 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 revokuje své rozhodnutí ze dne 3. 1. 2022 z 85/VIII. schůze tak, že souhlasí s kácením stromu 

na pozemku p.č. 945 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Pronájem pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s návrhem společnosti ALGLAS s.r.o., na dispozici s majetkem města, jehož 

předmětem je pronájem pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 1 165 m2, a to za 
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účelem skladování ekologického materiálu (hliníkové profilové systémy, plechy a dřevěné palety 

určené pro montáž hliníkových prosklených fasád). 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti ALGLAS 

s.r.o., za účelem skladování ekologického materiálu (hliníkové profilové systémy, plechy  

a dřevěné palety určené pro montáž hliníkových prosklených fasád), a to z důvodu nutného zachování 

příjezdu k trafostanici, která se nachází v severní části pozemku. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb 

Rada se seznámila s návrhem nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo 

poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem 

licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle zákona  

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování 

služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při 

výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle zákona č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Veřejná zakázka – pronájem projekční techniky na letní kino 2022 

Rada se seznámila s nabídkou uchazeče AV MEDIA EVENTS, a.s., o veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Pronájem projekční techniky na letní kino 2022“ ve výši 50.000,- Kč bez DPH (60.500,- Kč 

vč. DPH). 

Rozpočtová skladba: 3399/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku AV MEDIA EVENTS, a.s., na realizaci veřejné zakázky „Pronájem 

projekční techniky na letní kino 2022“ za cenu 50.000,- Kč bez DPH (60.500,- Kč vč. DPH). Rada 

ukládá úřadu připravit objednávku za podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této 

objednávky.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Veřejná zakázka – rekonstrukce hřiště U Potoka 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce hřiště  

U Potoka“. Svou nabídku podali: 

- hřiště.cz, s.r.o., částka 1.906.657,50 Kč vč. DPH, termín realizace 18. 4. 2022 – 30. 6. 2022, 

záruční doba 36 měsíců. 

Zbylí dva oslovení uchazeči Dřevoartikl, spol. s r.o., a Zabloudil, Xtrem s.r.o., ve stanoveném termínu 

svou nabídku nepodali. 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště U Potoka“ 

za cenu 1.906.657,50 Kč vč. 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 po 

přijetí příslušného RO ZMČ. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ a ZMČ 

15. Využití pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s žádostí … ohledně plánovaného budoucího využití pozemku p.č. 747/4 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice jako nového průchodu do Lesíčka, aby pozemek zůstal neprůchozí, a v případě, že 
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bude zprůchodněn, aby byla přijata taková účinná stavebně-technická opatření, která zabrání údajnému 

nezákonnému pronikání imisí pohledem na pozemek p.č. 748 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví 

žadatele. 

Usnesení: 

Rada trvá na záměru zprůchodnění pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice a nesouhlasí 

s požadavky žadatele, aby byla učiněna taková stavebně-technická opatření, která by zabránila 

pohledu na pozemek ve vlastnictví žadatele, neboť má za to, že se nejedná o závažný způsob 

narušování soukromí vlastníka a zprůchodnění pozemku je ve veřejném zájmu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Různé 

17. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 31. 1. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


