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

ZÁPIS 

z 92/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 28. 3. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. 

Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena: 

PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 92/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 92/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Zápis do mateřských škol 

Rada se seznámila s termínem a místem zápisu do Mateřské školy Brno, Holásecká 11, Mateřské školy 

Brno, V Aleji 2 a Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí termín a místo zápisu do Mateřské školy Brno, Holásecká 11, Mateřské školy 

Brno, V Aleji 2, Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, dle přílohy č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Účetní závěrky roku 2021 zřízených příspěvkových organizací 

Rada se seznámila s účetními závěrkami příspěvkových organizací Základní škola Brno, Měšťanská 21, 

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, 

V Aleji 2, sestavenými k rozvahovému dni 31.12.2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací Základní škola Brno, 

Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,  

a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021 uvedené v příloze č. 3 

zápisu. 

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

Zajistí : OE     Termín : RMČ 

5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2021, návrh přídělu ze zlepšeného 

hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací 

Rada se seznámila se zlepšeným výsledkem hospodaření k 31.12.2021 u příspěvkových organizací 

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

U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a s návrhem přídělu ze zlepšeného hospodářského 

výsledku do fondů příspěvkových organizací Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, 

Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2. 

 

Usnesení: 
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Rada schvaluje zlepšený výsledek hospodaření k 31.12.2021 u příspěvkových organizací Základní 

škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 

3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondů 

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

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, dle tabulky v příloze  

č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Aktualizace povodňové komise MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s potřebou aktualizace povodňové komise v souvislosti s plánovanými personálními 

změnami.  

Usnesení: 

Rada schvaluje složení nové povodňové komise MČ Brno-Tuřany dle přílohy č. 5 zápisu a ukládá 

úřadu informovat MMB OVLHZ. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Vyjádření k PD zateplení RD Tuřanské nám. 91/35 na pozemku p.č. 4527/3 v k.ú. Tuřany  

Rada se seznámila se žádostí projektanta o vyjádření k projektové dokumentaci pro zateplení RD na 

adrese Tuřanské nám. 91/35 na pozemku p.č. 4527/3 v k.ú. Tuřany. Jedná se o provedení vnější tepelné 

izolace tloušťky 12 cm na dvorní i uliční fasádě RD. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem zateplení rodinného domu Tuřanské nám. 91/35 na pozemku p.č. 4527/3  

v k.ú. Tuřany dle předložené projektové dokumentace. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Ukončení pachtu pozemku p.č. 887/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … na ukončení pachtu pozemku p.č. 887/3  

o výměře 363 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy č. 19-02-396 k pozemku p.č. 887/3 o výměře 363 m2 

v k.ú. Brněnské Ivanovice s … k 31. 3. 2022 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení D1 01313 připojení Černovické 

terasy na D1 – 2. etapa 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Dopravoprojekt a.s., o vydání stanoviska k dokumentaci pro 

společné povolení D1 01313 připojení Černovické terasy na D1 – 2. etapa. Městské části se týká úsek 

od km 199,115 po 200,5. Jedná se o vybudování sjezdu na D1, mostu a napojení na stávající komunikace 

na obou stranách D1 dle situace, která je přílohou. Městské části se týkají S.O. 126, 143, 144, 807.2 a 

808. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s dokumentací pro společné povolení akce „D1 01313 připojení BPZ Černovická terasa 

na D1 – 2. etapa“ a souhlasí s převzetím S.O. 126, 143, 144, 807.2 a 808 do správy nebo majetku, a to 

dle situace, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání stavba 01311 - DUR 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Dopravoprojekt a.s., o vydání stanoviska k DUR rozšíření 

dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 01311. Městské části se dotýká úsek od km 197,5 po 
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200,5. Rozšíření je na pozemcích ve vlastnictví ŘSD. Městské části se týkají S.O. 121, 122, 134, 150  

a 151. Současně je požadován souhlas s převzetím těchto SO do správy nebo majetku MČ. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem DUR akce „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 01311 

a souhlasí s převzetím S.O. 121, 122, 134, 150 a 151 do správy nebo majetku, a to dle situace, která 

tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Oplocení pozemků při ul. Kaštanová p.č. 49/38, 49/54, 49/55 a 49/56 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení na 

oplocení pozemků při ul. Kaštanová p.č. 49/38, 49/54, 49/55 a 49/56 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektem dle situace a souhrnné technické zprávy, které tvoří přílohu č. 8 zápisu,  

a to z důvodu, že druh a výška plotu nejsou vhodné pro danou lokalitu, z umístění plotu je zjevný záměr 

žadatelů, aby plot byl posléze využíván jako plocha pro reklamu, jako je tomu u plotu  

u křižovatky Kaštanová x Popelova, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví žadatelů, a že stavbou 

plotu budou významně dotčeny kořenové systémy stromů podél ul. Kaštanové a hrozí jejich nenávratné 

poškození. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Komise sociální a zdravotní - zápis 

Rada projednala zápis z 17/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 8. 3. 2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 17/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 8. 3. 

2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

13. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na akci „Herní hřiště v Lesíčku“ 

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené se společností S.O.S. – 

DEKORACE, s.r.o., na akci: „Herní hřiště v Lesíčku“. Důvodem uzavření dodatku jsou méněpráce  

a vícepráce, kterými nedochází ke změně kupní ceny. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené se společností S.O.S. – DEKORACE, 

s.r.o., na akci: „Herní hřiště v Lesíčku“, jehož text tvoří přílohu č. 9 zápisu,  

a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“ 

Rada projednala návrh uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností INSTAVA 

s.r.o., na akci: „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“. Důvodem uzavření dodatku je 

požadavek zhotovitele na změnu čl. V smlouvy tak, aby bylo možné vystavit zálohovou fakturu do 

částky 2.000.000,- Kč bez DPH na nákup materiálu. Uzavřením dodatku nedochází ke změně ceny díla. 

 

 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností INSTAVA s.r.o., na 

akci: „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“, kterým dochází ke změně čl. V smlouvy tak, že 

zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu do částky 2.000.000,- Kč bez DPH na nákup 

materiálu. Rada ukládá úřadu připravit dodatek smlouvy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
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Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na sítě 

Rada projednala aktuální stav realizace připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na sítě, kdy probíhá 

jednání s příslušnými dodavateli o uzavření smluv o připojení. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí aktuální stav realizace připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na sítě  

a pověřuje starostu podpisem smluv o připojení tohoto pozemku na sítě. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Pacht pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se skutečností, že Zastupitelstvo města Brna nesouhlasilo s využitím předkupního 

práva k nezapsané stavbě č.e. 190, způsob využití rodinná rekreace, postavené na části pozemku  

p.č. 4014 v k.ú. Tuřany a vlastníkem stavby se tak stala … . 

Usnesení: 

Rada souhlasí s postoupením pachtovní smlouvy č. 17-02-118 pachtýřů ...  

a … k pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany, na … . Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení 

pachtovní smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Smlouva o výpůjčce 

Rada projednala možnost výpůjčky usušených rostlin na výstavu „Plevel nebo bylinka“ v prostorách 

radnice MČ Brno-Tuřany, která bude probíhat od 7. 4. do 28. 9. 2022 (výpůjčka 4. 4. – 4. 10. 2022), od 

Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU. 

Usnesení: 

Rada schvaluje výpůjčku usušených rostlin na výstavu „Plevel nebo bylinka“ v prostorách radnice MČ 

Brno-Tuřany, která bude probíhat od 7. 4. do 28. 9. 2022 (výpůjčka 4. 4. – 4. 10. 2022), od Ústavu 

lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU. Rada pověřuje úřad připravit 

smlouvu o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Různé 

19. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 28. 3. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


