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

ZÁPIS 

z 91/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 14. 3. 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 91/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 91/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádost o individuální dotace pro rok 2022 

Rada projednala žádosti TJ Brno, Dvorska, z.s., o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské 

části Brno-Tuřany pro rok 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací TJ Brno, Dvorska, z.s., dle tabulky uvedené v příloze 

č. 3 a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. MŠ U Lípy – provedení rozpočtového opatření 

Rada projednala žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, o souhlas 

s provedením rozpočtového opatření spočívajícím ve zvýšení závazných položek v rozpočtu 

organizace.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí provedení rozpočtového opatření v rozpočtu roku 2021 u Mateřské školy Brno, 

U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Žádost o udělení souhlasu s umístěním stavby  

Rada se seznámila se žádostí společnosti 7Z3 s.r.o., o udělení souhlasu s umístěním stavby „Klubovny 

pro děti v Tuřanech“, včetně přípojek inženýrských sítí, vsakovacího drénu a prodloužení chodníku 

k budoucí stavbě klubovny. Stavba bude realizována na pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, který je 

svěřen MČ Brno-Tuřany. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním stavby „Klubovny pro děti v Tuřanech“, včetně přípojek inženýrských sítí, 

vsakovacího drénu a prodloužení chodníku k budoucí stavbě klubovny, a to na pozemku p.č. 3830 

v k.ú. Tuřany, který je svěřen MČ Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Žádost o udělení výjimky ze zajištění parkovacích míst  

Rada se seznámila se žádostí společnosti 7Z3 s.r.o., o udělení výjimky ze zajištění parkovacích míst 

pro stavbu „Klubovny pro děti v Tuřanech“. Vzhledem ke způsobu a času využití kluboven je udělení 

výjimky odůvodněné. V případě potřeby je možno využít, po souhlasu vlastníka, pozemek 741/1 v k.ú. 

Tuřany (plocha před sokolovnou). 

Usnesení: 

Rada souhlasí s udělením výjimky ze zajištění parkovacích míst pro stavbu „Klubovny pro děti 

v Tuřanech“  na pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, a to s občasným využitím odstavné veřejné plochy 

na pozemku p.č. 741/1 v k.ú. Tuřany. 

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

8. Žádost o udělení výjimky z ust. vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území 

Rada se seznámila se žádostí … o udělení výjimky z ustanovení vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. Jedná se o vybudování dvou parkovacích míst na pozemku p.č. 

120/2 v k.ú. Holásky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. V rámci stavby nového RD hodlá 

investor zrušit průjezd do dvora a vyřešit parkování jednoho vozidla ve vlastní garáži a dvou vozidel 

na pozemku města. Parkovací stání tak, jak jsou navržena, neodpovídají schválené dokumentaci 

rekonstrukce komunikace Na Návsi. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s udělením výjimky z ustanovení vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, a požaduje ponechat řešení veřejného prostoru podle vypracovaného projektu 

rekonstrukce komunikace Na Návsi, jak je uvedeno v příloze č. 5 zápisu.  

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

9. Žádost o vyjádření ke stavbě „OEGEMA TRANSPORT BRNO – PLYNOVOD“  

Rada se seznámila se žádostí společnosti PLYNPROJEKT MB spol.s r.o., o vyjádření na akci 

„OEGEMA TRANSPORT BRNO SO 200 VTL PLYNOVOD + RESO1/2-440 + SO 100 NTL 

PLYNOVOD“.  Jedná se o plynovodní přípojku a přeložku VTL plynovodu na pozemcích p.č. 250/5 

v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví investora a p.č. 250/27 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve správě 

MČ Brno-Tuřany, regulační souprava plynu VTL/NTL na pozemku ve vlastnictví investora a 

venkovní NTL plynovod na pozemku ve vlastnictví investora. Tato stavba souvisí se stavbou „Brno, 

Jahodová, OEGEMA TRANSPORT BRNO“, se kterou Rada vyslovila nesouhlas na své 85/VIII. 

schůzi. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí se stavbou „OEGEMA TRANSPORT BRNO, SO 200 VTL PLYNOVOD + 

RESO1/2-440 + SO 100 NTL PLYNOVOD“, a to z důvodu přechozího nesouhlasu Rady se 

související stavbou „Brno, Jahodová, OEGEMA TRANSPORT BRNO“ na základě usnesení 

z 85/VIII. schůze Rady ze dne 3. 1. 2022. 

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

Zajistí: OV      Termín: RMČ 

10. Žádost o vyjádření ke stavbě pro potřeby územního souhlasu 

Rada se seznámila se žádostí společnosti ENERG-SERVIS a.s., o vyjádření ke stavbě „1040017364 – 

Brno, TS 3107 Hanácká, st. úprava TS“, investor EG.D, a.s. Jedná se o plánovanou výměnu stávající 
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trafostanice, která je umístěná před budovou sokolovny v Tuřanech mezi parkovištěm a silnicí III. 

třídy, označené jako TS 3107 Hanácká. Stavba se umisťuje na pozemek p.č. 741/1 a p.č. 741/2 v k.ú. 

Tuřany, oba dva pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, pozemek p.č. 741/1 je ve správě 

MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se stavbou „1040017364 – Brno, TS 3107 Hanácká, st. úprava TS“, a to na pozemku 

p.č. 741/1 v k.ú. Tuřany, který je ve správě MČ Brno-Tuřany.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Ul. Dvorecká 75, vyhrazené parkovací stání 

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

s průkazem ZTP na ulici Dvorecká.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí se zřízením nového vyhrazeného parkovacího stání pro … (držitelku průkazu ZTP) 

na ulici Dvorecká. 

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

Zajistí: OST     Termín: RMČ 

12. Žádost o vyjádření k prodloužení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … o stanovisko k prodloužení veřejného osvětlení na pozemku podél 

účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany, který je svěřen MČ Brno-Tuřany. Záměr 

je ve dvou variantách, a to spočívající buď ve zřízení dvou nových stožárů podél jižní strany 

komunikace, nebo v úpravě stávajícího stožáru osvětlení sběrného dvora nahrazením jednoduchého 

výložníku za dvojitý. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením veřejného osvětlení podél účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1 

v k.ú. Tuřany v jakékoli variantě, a to za podmínky, že veškeré náklady spojené s projektem, realizací  

a případným provozem uhradí žadatel. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Kácení slivoně v Májovém parku 

Rada projednala udělení souhlasu s kácením slivoně obecné (Prunus domestica subsp. insititia) 

rostoucí na pozemku p.č. 1102/1 v k.ú. Tuřany. Obvod kmene stromu je 93 cm ve výši 130 cm nad 

zemí. Jedná se o jedince, který má, nejen v důsledku výskytu plodnic hub, silně narušen zdravotní stav 

i stabilitu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na něm rostoucí ve správě MČ 

Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením stromu  slivoně obecné (Prunus domestica subsp. insititia) rostoucí na 

pozemku p.č. 1102/1 v k.ú. Tuřany, z důvodu špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené provozní 

bezpečnosti. Rada pověřuje starostu podáním oznámení o kácení stromu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14.  Dotaz k zamítavému stanovisku RMČ z 88/VIII. schůze 

Rada se seznámila s dotazem společnosti ALGLAS s.r.o., ohledně pronájmu pozemku p.č. 250/71  

v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada sděluje, že za stávající situace trvá na zachování přístupu k trafostanici pro jakéhokoliv 

případného zájemce o pronájem pozemku p.č. 250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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15. Darovací smlouva – Partnerství kulturních akcí 2022 

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

darovací smlouvy se společností BASCOTRANS s.r.o., na částku 60.000,- Kč, coby partnera všech 

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

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BASCOTRANS s.r.o., na částku  

60.000,- Kč, coby partnera všech akcí, a to na podporu kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany  

v roce 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sadové úpravy v Lesíčku“ 

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společnostmi KULA 

s.r.o., a Tůma servis s.r.o., na akci: „Sadové úpravy v Lesíčku“. Důvodem uzavření dodatku jsou 

vícepráce, kterými dochází ke zvýšení ceny díla celkem o 11.400 Kč bez DPH (13.794 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společnostmi KULA s.r.o.,  

a Tůma servis s.r.o., na akci: „Sadové úpravy v Lesíčku“, kterým dochází ke zvýšení ceny díla  

o 11.400 Kč bez DPH (13.794 Kč vč. DPH). Rada ukládá úřadu připravit dodatek smlouvy  

a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Roční kontrola hřišť 

Rada se seznámila se skutečností, že …, který na základě smlouvy o dílo č. 16-01-03 ze dne 3. 2. 2016 

vykonával pro městskou část Brno-Tuřany roční kontrolu zařízení dětských hřišť, ukončil svou 

podnikatelskou činnost. Rada se seznámila s nabídkou … na provedení hlavní roční kontroly dětských 

hřišť a sportovišť v roce 2022 za částku 21 500 Kč bez DPH (26 015 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. 16-01-03 ze dne 3. 2. 2016 a pověřuje starostu 

podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

Rada schvaluje nabídku … na provedení hlavní roční kontroly dětských hřišť  

a sportovišť v roce 2022 za částku 21 500 Kč bez DPH (26 015 Kč vč. DPH), ukládá úřadu vystavit 

objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Různé 

19. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 14. 3. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


