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

ZÁPIS 

z 89/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 14. 2. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Rady; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 89/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 89/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Program 21/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 21/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 21/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části 

Brno-Tuřany takto:  

1. Technický bod  

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva 

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady 

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva 

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty 

7. Návrhy a podněty občanů 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 

9. Žádost o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Dvorska 

10. Žádost o odkup části pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky 

11. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

12. Předkupní právo k chatě č.e. 190 v k.ú. Tuřany 

13. Různé 

14. Závěr 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

5. Odpisový plán Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace 

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

U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na rok 2022. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Brno, U Lípy 

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

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Rada se seznámila s výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola 

Brno, U Lípy Svobody 3 a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, za období od 1.7.2020 do 30.6.2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola 

Brno, U Lípy Svobody 3 a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, za období od 1.7.2020 do 30.6.2021. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Přerušení provozu mateřských škol v období letních prázdnin 

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období letních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

v období letních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení věcných 

prostředků požární ochrany, a to na turbínové čerpadlo a 12 ks záchranářských přileb pro technické 

zásahy pro JSDH Brno-Holásky. 

Usnesení: 

Rada žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ ve výši 81.900,- Kč na pořízení 

věcných prostředků požární ochrany, a to na turbínové čerpadlo a na 12 ks záchranářských přileb pro 

technické zásahy pro JSDH Brno-Holásky a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za 

závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových 

finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

9. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu garážových 

vrat na hasičské zbrojnici JSDH Brno-Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ ve výši 91.000,- Kč na opravu 

garážových vrat hasičské zbrojnice JSDH Brno-Brněnské Ivanovice a bere na vědomí, že městská 

část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených 

poskytovatelem účelových finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

10. Žádost o vyjádření k PD „Areál firmy BASCOTRANS s.r.o. - Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí společnosti BASCOTRANS s.r.o., o vyjádření ke společnému povolení 

stavby areálu společnosti. Jedná se o novostavbu administrativní budovy, autoservisu a garáže, dále 

pak zpevněné plochy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr se připravuje na 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
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pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice s tím, že na pozemky p.č. 1316/1 a p.č. 1316/8 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice přesahuje požárně nebezpečný prostor.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem areálu společnosti BASCOTRANS s.r.o., na pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky p.č. 1316/1 a p.č. 

1316/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Generální oprava VO ul. Farského, Karkulínova a Vítězná v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Technické sítě Brno, akciové společnosti, o vyjádření 

k opravě stávajícího veřejného osvětlení spočívající ve výměně stožárů, kabelů uložených  

v chráničkách a skříní veřejného osvětlení. Kabely budou uloženy ve stávající trase na pozemcích p.č. 

557, p.č. 46, p.č. 47, p.č. 106/1 a p.č. 105 v k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s provedením generální opravy veřejného osvětlení dle situace, jak je uvedeno v příloze 

č. 5 zápisu, na pozemcích p.č. 557, p.č. 46, p.č. 47, p.č. 106/1 a p.č. 105 v k.ú. Tuřany, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah 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 

12. Žádost o zřízení služebnosti, Brno-Dvorska, přípojka elektro KOMAXIT CZ s.r.o. 

Rada se seznámila se žádostí společnosti KOMAXIT s.r.o., Zapletalova 114, 620 00 Brno, o zřízení 

služebnosti pro podzemní existující vedení NN přes pozemky p.č. 486, p.č. 681, p.č. 682, p.č. 683, p.č. 

684, p.č. 685 a p.č. 687 v k.ú. Dvorska. Pozemky statutárního města Brna jsou svěřeny MČ Brno-

Tuřany, budovy na pozemcích jsou ve vlastnictví žadatele. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti na pozemcích p.č. 486, p.č. 681, p.č. 682, p.č. 683, p.č. 684, 

p.č. 685 a p.č. 687 v k.ú. Dvorska.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Žádost o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí MO MMB o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 o výměře 

72 m2 v k.ú. Dvorska … . Na základě místního šetření MO MMB bylo zjištěno, že tento pozemek je 

dotčen vyježděnou polní cestou. Prodejem celého pozemku by byla cesta přerušena. Na základě této 

skutečnosti mají žadatelé zájem odkoupit jen část tohoto pozemku a vyznačenou část ponechat jako 

cestu dle přiloženého zákresu do katastrální mapy vyhotovené MO MMB. Předchozí žádost o prodej 

byla projednána na 14/VII. zasedání ZMČ dne 15. 12. 2016. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Dvorska  

o výměře 53 m2, část pozemku o výměře 19 m2 ponechat jako polní cestu, a to dle situace, která tvoří 

přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

14. Žádost o odkup části pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí …, zastoupeného na základě plné moci …, o odkup části pozemku p.č. 

2362/1 v k.ú. Holásky. Jedná se o 72 m2 (pás šířky 2 m po celé délce pozemku). Toto rozšíření by 

umožnilo vhodnější řešení navrhovaného RD. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky  

o výměře 72 m2 do doby, než bude dokončena plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou, 

mateřské školy a bytového objektu, neboť celý pozemek je v projektu určen jako plocha zařízení 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

15. Vyjádření k uzavírce ul. Roviny 

Rada se seznámila se žádostí společnosti ZNAKOM s.r.o., o souhlas s uzavírkou ulice Roviny 

v souvislosti s kácením dřevin. Úplná uzavírka v délce cca 730 m je plánována ve dnech 12.-.13.3., 

19.-20.3. a 26.-27.3.2022 (jedná se o soboty a neděle), plánovaná objízdná trasa je přes MČ Brno-

Tuřany (ulice Růžová - ulice Sokolnická – ulice Roviny).  
Usnesení: 

Rada souhlasí s vydáním rozhodnutí o uzavírce ulice Roviny ve dnech 12.-13.3., 19.-20.3. a 26.-

27.3.2022 a stanovením přechodné úpravy provozu a vzdává se možnosti vyjádřit se k podkladům 

oznámení a rozhodnutí podle ust. § 36 odstavce 3), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

16. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku p. č. 771/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila možností využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, k pozemku p.č. 771/5 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Pozemek se nachází v trase 

budoucí komunikace zanesené v Územním plánu města Brna. 

Usnesení: 

Rada doporučuje statutárnímu městu Brnu využít nabídku předkupního práva k pozemku p.č. 771/5 

v k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny 

z rozpočtu statutárního města Brna, a to z důvodu, že se pozemek nachází v trase budoucí komunikace 

dle Územního plánu města Brna.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

17. Žádost o umístění informačního panelu do čekárny 

Rada projednala žádost … o vyjádření k umístění informačního panelu na stěnu do čekárny ordinace 

v ZS Holásecká.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním informačního panelu na stěnu do čekárny ordinace … v ZS Holásecká.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna 

Rada se seznámila se žádostí společnosti ENVItech Bohemia s.r.o., ohledně vytipování lokality v MČ 

Brno-Tuřany, na které by bylo možné umístit měřící vůz 4x během roku na 14 dní v rámci projektu 

„Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna“. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním měřícího vozu na pozemku p.č. 1391 v k.ú. Tuřany 4x během roku na 14 

dní v rámci projektu „Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna“, a to za 

podmínky, že nebude omezeno využití pozemku coby tržního místa. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Rada projednala žádost Odboru vnitřních věcí MMB o zaslání návrhů stanovení výjimek z doby 

nočního klidu v městské části Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat stanovení výjimek z doby nočního klidu, jak je uvedeno 

včetně zdůvodnění v příloze č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 
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20. Darovací smlouva – Partnerství kulturních akcí 2022 

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

darovací smlouvy se společností GEFAB, spol. s r.o., na částku 10.000,- Kč, coby partnera všech akcí, 

a to na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy společností GEFAB, spol. s r.o., na částku 10.000,- Kč, 

coby partnera všech akcí, a to na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022,  

a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

21. Předkupní právo k chatě č.e. 190 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k využití předkupního práva k chatě č.e. 190 o výměře   

22 m2 v jejich vlastnictví postavené na pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního 

města Brna, a to za kupní cenu 425.000,- Kč.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna k chatě č.e. 190 o výměře 22 m2 postavené na 

pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany, a to za kupní cenu 425.000,- Kč. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

22. Ukončení pachtu a propachtování pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o ukončení pachtu pozemků p.č. 888/3 a 888/4 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice a se žádostí … o pacht těchto pozemků.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovních smluv č. 18-02-354 a 18-02-398 k pozemkům p.č. 888/3  

a 888/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice s …, a pověřuje starostu podpisem dohod  

o ukončení smluv. 

Rada souhlasí s pachtem pozemků p.č. 888/3 a 888/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice … a pověřuje 

starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

23. Ukončení pachtu a propachtování pozemků v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se skutečností, že novým vlastníkem chaty ev.č. 21 v k.ú. Tuřany, stojící na 

pozemku p.č. 4002/2 v k.ú. Tuřany, chata zapsaná v katastru nemovitostí, se stal … . 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 17-02-430 k pozemkům p.č. 4001/1, p.č. 4001/2, 

p.č. 4002/1 a p.č. 4002/2, vše v k.ú. Tuřany, s …, a pověřuje starostu podpisem dohody. 

Rada souhlasí s pachtem pozemků p.č. 4001/2, p.č. 4002/2 a části pozemku p.č. 4001/1 o výměře 

2.505 m2, jak je uvedeno v mapě, jež tvoří přílohu č. 10 zápisu, vše v k.ú. Tuřany, … a pověřuje 

starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

24. Veřejná zakázka – letní údržba chodníků v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Letní údržba chodníků 

v MČ Brno-Tuřany“. Svou nabídku podali: 

- SLUŽBY MINKS s.r.o., částka 1.115.011 Kč vč. DPH ročně; 

- FCC Žabovřesky, s.r.o., částka 1.399.083,95 Kč vč. DPH ročně. 

Třetí oslovený uchazeč Maschinenring Česká republika s.r.o., nabídku ve stanoveném termínu 

nepodal. 

Rozpočtová skladba: 3745/5169 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku SLUŽBY MINKS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Letní údržba chodníků 

v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 1.115.011 Kč vč. DPH ročně, 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 

25. Veřejná zakázka – vestavba bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba bufetu do 

vestibulu sportovní haly Měšťanská“. Svou nabídku podali: 

- INSTAVA s.r.o., částka 506.370,50 Kč vč. DPH, termín realizace 4. 7. 2022 – 26. 8. 2022, 

záruční doba 36 měsíců, na materiál dle výrobce, nejméně 24 měsíců; 

- ČINEX stavební spol. s r.o., částka 531.635,96 Kč vč. DPH, termín realizace 1. 7. 2022 – 30. 

8. 2022, záruční doba 24 měsíců. 

Třetí oslovený uchazeč EKOmont s.r.o., se z podání nabídky omluvil. 

Rozpočtová skladba: 3412/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku INSTAVA s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Vestavba bufetu do vestibulu 

sportovní haly Měšťanská“ za cenu 506.370,50 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 

26. Veřejná zakázka – ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Měšťanská, 

rekonstrukce rozvodů, II. etapa“. Svou nabídku podali: 

- INSTAVA s.r.o., částka 7.134.196,- Kč vč. DPH, termín realizace 25. 6. 2022 – 4. 9. 2022, 

záruční doba 60 měsíců, na materiál dle výrobce, nejméně 24 měsíců; 

- ČINEX stavební spol. s r.o., částka 7.203.349,- Kč vč. DPH, termín realizace 27. 6. 2022 – 4. 

9. 2022, záruční doba 48 měsíců, na materiál 24 měsíců; 

- EKOmont s.r.o., částka 7.243.873,- Kč vč. DPH, termín realizace 20. 6. 2022 – 4. 9. 2022, 

záruční doba 36 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku INSTAVA s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce 

rozvodů, II. etapa“ za cenu 7.134.196,- 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 

27. Veřejná zakázka – zpracování PD pro povolení stavby nazvané: Česká pošta – náhradní 

provoz v ZS Holásecká 

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

povolení stavby nazvané: Česká pošta – náhradní provoz v ZS Holásecká“. Svou nabídku podali: 

- P.P. Architects s.r.o., částka 300.080,- Kč vč. DPH, cena následného autorského dozoru 847,- 

Kč vč. DPH/hod. + 1.573,- Kč vč. DPH doprava; 

- ADH architects s.r.o., částka 360.580,- Kč vč. DPH, cena následného autorského dozoru 

786,50,- Kč vč. DPH/hod. + 1.815,- Kč vč. DPH doprava; 

- DIMENSE v.o.s., částka 387.200,- Kč vč. DPH, cena následného autorského dozoru 907,50,- 

Kč vč. DPH/hod. + 2.420,- Kč vč. DPH doprava. 

Rozpočtová skladba: 3613/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku P.P. Architects s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Zpracování PD pro 

povolení stavby nazvané: Česká pošta – náhradní provoz v ZS Holásecká“ za cenu 300.080,- Kč vč. 
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DPH, cenu následného autorského dozoru 847,- Kč vč. DPH/hod. + 1.573,- Kč vč. DPH doprava, 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 

28. Různé 

29. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 14. 2. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


