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

ZÁPIS 

z 90/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 28. 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 90/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 90/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 

Rada se seznámila s návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 předložené Mateřskou 

školou Brno, Holásecká 11, Mateřskou školou Brno, V Aleji 2, Mateřskou školou Brno, U Lípy 

Svobody 3 a Základní školou Brno, Měšťanská 21.  

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022 předložený Mateřskou školou Brno, 

Holásecká 11, Mateřskou škola Brno, V Aleji 2, Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3,  

a Základní školou Brno, Měšťanská 21, dle tabulek uvedených v příloze č. 2 zápisu a stanovuje 

položky platy zaměstnanců, OON, zdravotní a sociální pojištění, čerpané z neinvestiční dotace od 

městské části Brno-Tuřany, jako závazné položky. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Zapojení ZŠ Měšťanská do projektu MAP III 

Rada projednala oznámení Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o zapojení do 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III“. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zapojení Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, do 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III“. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádost o souhlas s kácením dřevin a náhradní výsadbou 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 46347275, Pisárecká 

555/1a, 603 00 Brno, o souhlas k odstranění 12 ks dřevin  rostoucích na pozemcích p.č. 2009/1 a p.č. 

2033 v k.ú. Holásky, které jsou v kolizi se stavbou „Brno, Kmenová stoka E – oprava kanalizace“. 

Pozemky, na nichž dřeviny rostou, jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na nich rostoucí 

ve správě MČ. Z toho 6 ks dřevin podléhá povolení orgánu ochrany přírody a krajiny. Náhradní 

výsadba 6 ks dřevin bude realizována na pozemku p.č. 2409 v k.ú. Holásky.     

Usnesení: 

Rada souhlasí s odstraněním 12 ks dřevin  rostoucích na pozemcích p.č. 2009/1 a p.č. 2033 v k.ú. 

Holásky. Rada souhlasí s provedením náhradní výsadby na pozemku p.č. 2409 v k.ú. Holásky. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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6. Žádost o vyjádření k PD „Areál firmy BASCOTRANS s.r.o. - Brněnské Ivanovice 

Rada opětovně projednala žádost spol. BASCOTRANS s.r.o., o vyjádření ke společnému povolení 

stavby areálu společnosti na pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Na místě bylo zjištěno, 

že v oplocení pozemku z betonových tvárnic je umístěna branka, která není napojena na jakoukoliv 

komunikaci. Na sousedním pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice připravuje MČ Brno-

Tuřany projekt pod názvem ozelenění ul. Grunty, tento projekt neuvažuje s pěší komunikací k uvedené 

brance. 

Usnesení: 

Rada ruší své rozhodnutí přijaté na 89/VIII. schůzi RMČ dne 14. 2. 2022, kterým vyjádřila souhlasné 

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

Brněnské Ivanovice a požaduje místní šetření na dotčených pozemcích. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce „Prodloužení vodovodního řadu ul. 

Šípková p.č. 1313/1 k.ú. Tuřany a přípojek na p.č. 4796/1, 4795 a 1342/2, k.ú. Tuřany“ 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci akce „Prodloužení 

vodovodního řadu ul. Šípková p.č. 1313/1 k.ú. Tuřany a přípojek na p.č. 4796/1, 4795  

a 1342/2, k.ú. Tuřany“. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v délce cca 40 m a vybudování tří 

přípojek na uvedené pozemky. Dotčeny jsou pozemky statutárního města Brna p.č. 1313/1 a p.č. 1791 

v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v délce 40 m a vybudováním tří přípojek, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 3 zápisu, a požaduje, aby umístění vodoměrné šachty na pozemku  

p.č. 4795 v k.ú. Tuřany bylo posunuto tak, aby nezasahovalo do koridoru budoucího rozšíření 

komunikace v prodloužení ulice Šípkové dle studie, kterou zpracoval … . Výřez studie tvoří přílohu č. 

4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce „RD Tuřany na p.č. 1342/2 a 1343, k.ú. 

Tuřany a souhlas s rozšířením sjezdu na komunikaci“ 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci akce „RD Tuřany na p.č. 

1342/2 a 1343, k.ú. Tuřany a souhlas s rozšířením sjezdu na komunikaci“. Jedná se  

o novostavbu rodinného domu. Dům bude jednopodlažní s obytným podkrovím na ploše bývalé 

stodoly. Orientace hřebene i jeho výška bude shodná s původní stodolou. Původní sjezd šířky 4,3 m 

bude rozšířen na 9,3 m. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s novostavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 1342/2 a p.č. 1343 v k.ú. Tuřany  

a s rozšířením sjezdu na komunikaci dle předložené dokumentace. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Žádost o zřízení služebnosti, Brno-Brněnské Ivanovice, Zezulova 12, přípojka NTL plynu 

Rada se seznámila se žádostí … a … o zřízení služebnosti pro novou přípojku NTL plynu na pozemku 

p.č. 631 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti na pozemku p.č. 631 v k.ú. Brněnské Ivanovice.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového místa 

Rada se seznámila s návrhem dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového místa a o právu stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. Předmětem je provedení úprav 

v objektu HUP (osazení regulátoru tlaku plynu) v rámci stavby REKO MS BRNO – Požární + 1, 
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Požární 1. Vzhledem k technickému stavu přípojky bude tato ponechána a napojena bez úprav na nový 

hlavní řad z PE 100. RMČ vyjádřila s touto stavbou souhlas na 61/VIII. schůzi dne 1.2.2021  

a následně se k územnímu řízení vyjádřil i Odbor stavební a technický dne 15.3.2021. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového místa a o právu stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v objektu HUP Požární 1, která 

tvoří přílohu č. 5 zápisu, a pověřuje starostu podpisem této dohody.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Ul. V Pískách, vyhrazené parkovací stání 

Rada se seznámila se žádostí … o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu 

s průkazem ZTP na ulici V Pískách. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro …, držitele průkazu ZTP, na ulici V 

Pískách. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Kulturní a sportovní komise - zápis 

Rada projednala zápis ze 13/VIII. schůze Kulturní a sportovní komise, která se konala dne 09.02.2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis ze 13/VIII. schůze Kulturní a sportovní komise, která se konala dne 

09.02.2022. 

Hlasování: pro: 5, 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 AGRO Brno-Tuřany, a.s., na částku 20.000,- Kč, DSP KOMETA 

BRNO, z.s., na částku 12.000,- Kč, Effective Fitness and Beauty s.r.o., na částku 10.000,- Kč, ABC 

PARKING, s.r.o., na částku 100.000,- Kč a H.K.U., spol. s r.o., 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 AGRO Brno-Tuřany, a.s., na částku 

20.000,- Kč, DSP KOMETA BRNO, z.s., na částku 12.000,- Kč, Effective Fitness and Beauty s.r.o., 

na částku 10.000,- Kč, ABC PARKING, s.r.o., na částku 100.000,- Kč a H.K.U., spol. s r.o., na částku 

25.000,- Kč, coby partnerů všech akcí, a to na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany 

v roce 2022, schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 6 zápisu, a pověřuje starostu podpisem těchto 

smluv. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Zajištění centrálního nákupu mobilních hlasových a datových služeb 

Rada se seznámila se žádostí OMI MMB o vyjádření ohledně možného zapojení MČ Brno-Tuřany do 

centralizovaného zadávání veřejné zakázky na nákup mobilních hlasových a datových služeb pro 

statutární město Brno, městské části Brna a organizace města Brna. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zapojením MČ Brno-Tuřany do centralizovaného zadávání veřejné zakázky na 

nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno, městské části Brna a 

organizace města Brna a pověřuje starostu podpisem dohody o centralizovaném zadávání, jejíž text 

tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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15. Žádost o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

Rada projednala žádost společnosti HELI CZECH s.r.o., o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

vrtulníkem ve dnech 21. 5. a 25. 6. 2022, a to z pozemků p.č. 3542/1 a p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s konáním vyhlídkových letů vrtulníkem ve dnech 21. 5. a 25. 6. 2022 z pozemků  

p.č. 3542/1 a p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, a to za podmínky, že lety nebudou směřovány nad obydlenou 

část MČ Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Smlouva o konání hudební produkce 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o konání hudební produkce formou koncertu na Slavnostech 

tuřanského zelí dne 10. 9. 2022 s názvem: ROMAN VOJTEK s kapelou Fantastic 80s, uzavíranou 

s Uměleckou agenturou – Petr Klér. Cena za koncert činí částku 62.000 Kč + 15% DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o konání hudební produkce formou koncertu na Slavnostech tuřanského zelí 

dne 10. 9. 2022 s názvem: ROMAN VOJTEK s kapelou Fantastic 80s, uzavíranou s Uměleckou 

agenturou – Petr Klér za částku 62.000 Kč + 15% DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž 

text tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Veřejná zakázka – obnova orientačního systému v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova orientačního 

systému v MČ Brno-Tuřany“. Svou nabídku podali: 

- GEFAB CS, spol. s r.o., částka 204.102,80 Kč vč. DPH, termín realizace – zpracování PD bez 

dokladové části 1 měsíc, inženýrská činnost 5 měsíců, demontáž a montáž značek 2 měsíce, 

záruční doba 60 měsíců; 

- ZNAKOM s.r.o., částka 285.390,60 Kč vč. DPH, termín realizace – zpracování PD bez 

dokladové části do 30. 6. 2022, inženýrská činnost do 31. 10. 2022, demontáž a montáž 

značek do 30. 11. 2022, záruční doba 36 měsíců. 

Třetí oslovený uchazeč DOKA, s.r.o., nabídku ve stanoveném termínu nepodal. 

Rozpočtová skladba: 2219/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku GEFAB CS, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Obnova orientačního 

systému v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 204.102,80 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 

18. Veřejná zakázka – údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2022, doplněnou dne 28. 

2. 2022, kterou vypracovali pověření zaměstnanci Úřadu v rámci podlimitní veřejné zakázky „Údržba 

zeleně v MČ Brno-Tuřany“. Svou nabídku podali: 

- Služby Minks s.r.o., částka 1.694.000 Kč vč. DPH; 

- PET group, a.s., částka 1.777.013,18 Kč vč. DPH; 

- PURE AGRICULTURAL s.r.o., částka 915.151,60 Kč bez DPH (není plátce). 

Rozpočtová skladba: 3745/5169 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2022, doplněnou dne 28. 

2. 2022, a na základě závěru, které z této zprávy vyplývá, provedla výběr dodavatele.  

Rada schvaluje nabídku PURE AGRICULTURAL s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Údržba zeleně 

v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 915.151,60 Kč bez DPH (není plátce), a to z důvodu, že tato nabídka 

byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
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Rada ukládá Úřadu oznámit výběr dodavatele uchazečům, realizovat související úkony a připravit 

smlouvu o dílo za podmínek daných v nabídce. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy po 

uplynutí zákonem dané lhůty pro zákaz uzavření smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Různé 

20. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 28. 2. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


