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

ZÁPIS 

z 94/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 20. 4. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Chvátal, člen Rady; PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 94/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 94/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Program 22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 22/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. 3/2022 

9. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2021 

10. Účetní závěrka roku 2021 

11. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 

12. Žádosti o programové dotace pro rok 2022 

13. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

14. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

15. Novely obecně závazných vyhlášek 

16. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

17. Směna pozemku p.č. 2947 v k.ú Žebětín za id. ½ p.č. 800/7 v k.ú. Holásky 

18. Prodej části pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

19. Různé 

20. Závěr 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2022. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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5. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2021 

Rada projednala celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské části Brno-Tuřany za rok 2021 

a závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2021. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské 

části Brno-Tuřany za rok 2021, a to bez výhrad, a schválit závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za 

rok 2021 uvedený v příloze č. 3 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

6. Účetní závěrka roku 2021 

Rada projednala účetní závěrku městské části Brno-Tuřany sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit účetní závěrku městské části Brno-Tuřany sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2021 uvedenou v příloze č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE      Termín: ZMČ 

7. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 a požaduje, 

aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

8. 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 organizacím dle tabulky uvedené v příloze č. 5 zápisu  

a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

9. Inspekční činnost České školní inspekce v ZŠ Měšťanská 

Rada se seznámila se skutečnostmi zjištěnými při inspekční činnosti konané na základě stížnosti 

provedené Českou školní inspekcí v Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, ve 

dnech 1.3.2022 – 2.3.2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí skutečnosti zjištěné při inspekční činnosti konané na základě stížnosti Českou 

školní inspekcí ve dnech 1.3.2022 – 2.3.2022 v Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvková 

organizace, a ukládá řediteli Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, informovat 

bezodkladně Radu městské části o přijatých opatřeních k části stížnosti, která byla při inspekční činnosti 

shledána jako důvodná. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

10. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Rada projednala doplněnou žádost Organizačního odboru MMB o zaslání stanoviska městské části 

k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 

vyhlášek.  

Usnesení: 

Rada revokuje své rozhodnutí z 93/VIII. schůze dne 4. 4. 2022 tak, že doporučuje Zastupitelstvu 

souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 
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závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 

pozdějších vyhlášek. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

11. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Rada projednala žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o připomínky k návrhu obecně závazné 

vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021 o místních 

poplatcích. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s obecně závaznou vyhláškou, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích, a nepožadovat zpoplatnění zvláštního 

užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce na území MČ Brno-Tuřany. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

12. Svěření pozemku p.č. 1106/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada projednala užívání pozemku p.č. 1106/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je svěřen MČ Brno-

Tuřany, a přitom se na něm nachází sběrné středisko, které spravuje společnost SAKO Brno, a.s. 

Usnesení: 

Rada žádá o odejmutí svěřeného pozemku p.č. 1106/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice, neboť se na pozemku 

nachází sběrné středisko ve správě společnosti SAKO Brno, a.s. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Darovací smlouva – Protiviroví andělé 

Rada projednala návrh darovací smlouvy s panem …., coby dárcem, jejímž předmětem je darování dvou 

kusů dřevěných soch „Protiviroví andělé“, uměleckého díla, které zhotovil dárce. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem ……, coby dárcem, jejímž předmětem je darování 

dvou kusů dřevěných soch „Protiviroví andělé“, uměleckého díla, které zhotovil dárce. Rada pověřuje 

starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence 

Rada projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 

uzavřené se společností LAWYA advisors, s.r.o. (dříve PMA advisors s.r.o.). Důvodem uzavření dodatku 

je prodloužení trvání smlouvy na další rok, tj. do 26. 5. 2023, a to za stejných podmínek, jako tomu bylo 

v předchozím období.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů uzavřené se společností LAWYA advisors, s.r.o., s prodloužením doby trvání smlouvy do 26. 5. 

2023, a pověřuje starostu podpisem dodatku, jehož text tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Pacht pozemků v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s žádostí pana ……, aby předmětem pachtu, který byl schválen na 89/VIII. schůzi 

RMČ dne 14. 2. 2022, byla část pozemku p.č. 4001/1 o výměře 2.109 m2, kterou skutečně užívá, 

a nikoli výměra 2.505 m2, jak bylo schváleno. 

Usnesení: 

Rada revokuje své rozhodnutí z 89/VIII. schůze ze dne 14. 2. 2022 tak, že souhlasí s pachtem pozemků 

p.č. 4001/2, p.č. 4002/2 a části pozemku p.č. 4001/1 o výměře 2.109 m2 , jak je uvedeno v mapě, jež tvoří 

přílohu č. 8 zápisu, vše v k.ú. Tuřany, panu …… a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Veřejná zakázka – stavební úpravy podkroví objektu radnice MČ Brno-Tuřany – I. etapa 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy podkroví 

objektu radnice MČ Brno-Tuřany – I. etapa“. Svou nabídku podali: 

- SIDESTAV, spol. s r.o., částka 1.691.808,47 Kč vč. DPH, termín realizace 15.7. – 30.9.2022, 

záruční doba 36 měsíců; 

- DACHREAL s.r.o., částka 1.775.620,40 Kč vč. DPH, termín realizace 06/2022 – 9/2022, záruční 

doba 36 měsíců; 

- JAAHA s.r.o., částka 1.920.942,66 Kč vč. DPH, termín realizace 1.7.2022 – 15.9.2022, záruční 

doba 36 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 6171/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku SIDESTAV, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy podkroví 

objektu radnice MČ Brno-Tuřany – I. etapa“ za cenu 1.691.808,47 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 

17. Veřejná zakázka – oprava komunikace v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila s nabídkou společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., na zhotovení 

živičných vrstev na účelové komunikaci na pozemku p.č. 448 v k.ú. Dvorska o výměře 913 m2, a to nad 

rámec povinnosti společnosti uvést komunikaci do původního stavu. Nabízená cena je ve výši 283 Kč/m2, 

tj. 258 379 Kč bez DPH (312.638,59 vč. DPH). S ohledem na charakter veřejné zakázky nelze poptat jiné 

dodavatele, neboť se jedná o dodavatele jiného subjektu, který má povinnost po rekonstrukci kanalizace 

uvést dotčenou komunikaci ve správě MČ Brno-Tuřany do původního stavu. Předmětem této veřejné 

zakázky je provedení prací ve vyšší kvalitě – zhotovení živičných vrstev na komunikaci. 

Rozpočtová skladba: 2212/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., na zhotovení živičných 

vrstev na účelové komunikaci na pozemku p.č. 448 v k.ú. Dvorska o výměře 913 m2 za cenu 258 379 Kč 

bez DPH (312.638,59 vč. DPH), a to z důvodu, že zakázku nelze zadat jinému subjektu. Rada ukládá 

úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Veřejná zakázka – technické zajištění Slavností tuřanského zelí 2022 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Technické zajištění 

Slavností tuřanského zelí 2022“. Svou nabídku podali: 

- ..….částka 81.668,35 Kč vč. DPH; 

- Eventlive s.r.o., částka 99.326,48 Kč vč. DPH. 

Třetí oslovený uchazeč …… – AV Technika ve stanoveném termínu svou nabídku nepodal. 

Rozpočtová skladba: 3319/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku ….. na realizaci veřejné zakázky „Technické zajištění Slavností tuřanského zelí 

2022“ za cenu 81.668,35 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 

19. Směna pozemku p.č. 2947 v k.ú. Žebětín za id. ½ p.č. 800/7 v k.ú Holásky 

Rada se seznámila s návrhem paní …. na směnu části pozemku p.č.  2947 v k.ú. Žebětín za id. ½ p.č. 

800/7 v k.ú. Holásky.  

Usnesení: 
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Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit, aby statutární město Brno nabylo id. ½ pozemku p.č. 800/7 

o celkové výměře 19 m2 v k.ú. Holásky. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

20. Žádost o odstranění nově vysazeného stromu 

Rada se seznámila s žádostí pana …. a paní ………., týkající se odstranění 1 ks nově vysazeného stromu 

(lípy srdčité) a ořezu stávajících lip velkolistých na hřišti Malínská. Stromy rostou na pozemku p.č. 962/3 

v k.ú. Tuřany, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na něm rostoucí je ve správě MČ 

Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s odstraněním nově vysazeného stromu (lípy) a nesouhlasí s navrženým ořezem 

stávajících lip rostoucích na pozemku p.č. 962/3 v k.ú. Tuřany. Rada pověřuje referát životního prostředí 

zpracováním odpovědi žadatelům.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

21. Prodej/pronájem části pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s  návrhem na dispozici s majetkem města, který podali ……. na prodej nebo pronájem 

pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře cca 66 m2. Jedná se  

o pozemek ve správě městské části Brno-Tuřany, vedený v KN jako ostatní plocha – zeleň. Uvedená část 

pozemku přiléhá k zahradě navrhovatelů.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice o výměře cca 66 m2. 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře cca 66 m2.  

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ a RMČ 

22. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku p.č. 194/3 k.ú. Holásky z hlediska územního plánu 

Rada se seznámila s žádostí Správy železnic, státní organizace, o stanovisko k prodeji pozemku p.č. 194/3 

k.ú. Holásky z hlediska územního plánu.  

Usnesení: 

Rada sděluje, že městská část Brno-Tuřany nemá žádné záměry s pozemky v dané lokalitě, a že 

stanovisko z hlediska územního plánu je třeba vyžádat od Odboru územního plánování a rozvoje 

Magistrátu města Brna.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

23. Centrum Agro 

Rada se seznámila se studií proveditelnosti na akci „Centrum Agro“. Jde o sestavu 15 dvoupodlažních hal 

umístěných na ploše stávajících skleníků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. Záměr je realizován na 

pozemcích investora v k.ú. Brněnské Ivanovice s výjimkou pozemku p.č. 76/93, který je ve vlastnictví 

statutárního města Brna (ostatní plocha využívaná jako areálová komunikace). Haly mají max. výšku  

8,15 m. V jedné z hal je administrativní vestavba. Záměr je v souladu se stávajícím územním plánem  

i s upraveným návrhem nového územního plánu. 

Usnesení: 

Rada nemá námitky ke studii proveditelnosti na akci „Centrum Agro“ dle předložené dokumentace. 

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

Zajistí: OV    Termín: RMČ 

24. DPS a MŠ Holásky – dokumentace pro stavební povolení 

Rada se seznámila s projektem pro stavební povolení na akci „DPS Holásky – projektová dokumentace 

pro stavební povolení“.  Dokumentace obsahuje všechny S.O. uvedené v žádosti v rozsahu potřebném pro 

vydání stavebního povolení. 

Usnesení: 
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Rada souhlasí s projektem pro stavební povolení na akci „DPS Holásky – projektová dokumentace pro 

stavební povolení“. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

25. Žádost o udělení výjimky při pořádání akce Tuřanské vostatky - Májová veselice  

Rada projednala žádost TJ Sokol Brno-Tuřany, Hanácká 38, 620 00 Brno, IČ: 44995851, o udělení 

výjimky z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009,  

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání akce TUŘANSKÉ VOSTATKY - 

MÁJOVÁ VESELICE, na hřišti při ulici Hanácká 38, Brno spočívající v prodloužení zábavy konané dne 

21.5.2022 do 02:00 hod. dne 22.5.2022. 

Usnesení: 

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  

a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání akce TUŘANSKÉ 

VOSTATKY - MÁJOVÁ VESELICE, na hřišti při ulici Hanácká 38, Brno, spočívající v prodloužení  

zábavy dne 21.5.2022 do 02:00 hod. dne 22.5.2022. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 

26. Různé 

 

27. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 20. 4. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


