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

ZÁPIS 

z 95/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 2. 5. 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 95/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 95/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Inspekční činnost České školní inspekce v ZŠ Měšťanská  

Rada se seznámila s přijatým opatřením k odstranění nedostatku zjištěného 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. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přijaté opatření k odstranění nedostatku zjištěného 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. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Stanovení ceny vstupného – kulturní akce 2022 

Rada se seznámila s navrhovanou cenou vstupného na kulturní akce pořádané městskou části Brno-

Tuřany v roce 2022, konkrétně na:  

 koncert místních kapel (7. 5. 2022): jednotné vstupné 150,- Kč 

 divadelní představení (9. 6. 2022): jednotné vstupné 100,- Kč 

 Letní noc (25. 6. 2022): jednotné vstupné 150,- Kč 

 Letní kino Tuřany (červenec a srpen 2022): dospělí 100,- Kč; děti do 15 let 50,- Kč 

 Slavnosti tuřanského zelí (10. 9. 2022): dospělí předprodej 200,- Kč, na místě 250,- Kč; děti 6-15 

let a důchodci předprodej 100,- Kč, na místě 150,- Kč; děti mladší 6 let zdarma. 

Usnesení: 

Rada schvaluje cenu vstupného na kulturní akce pořádané městskou části Brno-Tuřany pro rok 2022 

takto:  

 koncert místních kapel (7. 5. 2022): jednotné vstupné 150,- Kč 

 divadelní představení (9. 6. 2022): jednotné vstupné 100,- Kč 

 Letní noc (25. 6. 2022): jednotné vstupné 150,- Kč 

 Letní kino Tuřany (červenec a srpen 2022): dospělí 100,- Kč; děti do 15 let 50,- Kč 
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 Slavnosti tuřanského zelí (10. 9. 2022): dospělí předprodej 200,- Kč, na místě 250,- Kč; děti 6-15 

let a důchodci předprodej 100,- Kč, na místě 150,- Kč; děti mladší 6 let zdarma. 

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

Zajistí: starosta    Termín: RMČ 

6. Žádost o vyjádření k územnímu řízení a žádost o souhlas se zřízením služebnosti 

Rada se seznámila se stavebním záměrem společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na 

stavbu „1040014629 – Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN“. Projektant KABEL-PROJEKT, Ivan 

Vávra, předložil dokumentaci na obnovu distribuční sítě NN na ulicích Rolencova, V Pískách, Javorová  

a Na Hrázi. Důvodem je kromě nevyhovujícího technického stavu venkovního vedení i připravovaná 

rekonstrukce ulice Rolencova, se kterou je tento záměr koordinován. Stavba se dotkne pozemků 

svěřených MČ Tuřany, a to p.č. 137/1, 142/2, 230 a 231/1, vše v k.ú. Holásky. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se stavebním záměrem „1040014629 – Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN“ a se 

zřízením služebnosti na pozemcích p.č. 137/1, 142/2, 230 a 231/1, vše v k.ú. Holásky svěřených MČ 

Brno-Tuřany. Rada požaduje dodržet při zásahu do účelových komunikací a zeleně Obecné podmínky 

zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které jsou přílohou č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

7. Žádost o omezení přístupu na účelovou komunikaci na pozemek p.č. 333/9 v k.ú. Holásky. 
Rada se seznámila se žádostí paní ….. na omezení hmotnosti vozidel vjíždějících na pozemek p.č. 333/9 

v k.ú. Holásky. Jedná se o plochu vedenou v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a je využívána jako příjezd do zahrad za domy na ulici Rolencova. 

Usnesení: 

Rada souhlasí coby vlastník pozemků p.č. 333/9 a p.č. 333/6 v k.ú. Holásky, na kterých se nachází 

účelová komunikace, s omezením hmotnosti vozidel vjíždějících na předmětnou účelovou komunikaci,  

a to za podmínky souhlasu ostatních vlastníků pozemků, na kterých se účelová komunikace nachází. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

8. Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení a umístění vodních děl na akci „Rodinné bydlení 

Brno-Tuřany-Holásky“ 

Rada se seznámila se žádostí společnosti P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno,  

o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Rodinné bydlení Brno-Tuřany-

Holásky“, a to včetně objektu SO 06 (krytý sjezd do garáží). Žadatel dále žádá o souhlas dle § 184a  

stavebního zákona pro umístění vodních děl pro stavbu „Rodinné bydlení Brno-Tuřany-Holásky“ 

(vsakovací objekty pro likvidaci dešťových vod) na pozemku p.č. 2367 v k.ú. Holásky, který je svěřený 

městské části Brno-Tuřany. Pro uvedenou akci bylo již vydáno územní rozhodnutí. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu „Rodinné bydlení Brno-

Tuřany-Holásky“, včetně umístění vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod na pozemku p.č. 

2367 v k.ú. Holásky pro potřeby vodoprávního řízení. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

9. Veřejná zakázka – zimní údržba komunikací v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní údržba komunikací 

v MČ Brno-Tuřany“ na zimu 2022/2023 a 2023/2024. Svou nabídku podali: 

- SLUŽBY MINKS s.r.o., částka 2.378.739 Kč vč. DPH; 

- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., částka 2.532.530 Kč vč. DPH 

Třetí oslovený uchazeč, Maschinenring Česká republika s.r.o., se z podání nabídky omluvil. 

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

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

v MČ Brno-Tuřany“ na zimu 2022/2023 a 2023/2024“ za cenu 2.378.739 Kč vč. DPH, a to z důvodu 
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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 

 

10. Doplnění světelných řetězů na vánoční strom 

Rada se seznámila s nabídkou S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., na doplnění světelných řetězů a ozdob na 

vánoční strom na ulici Požární za částku 30.631,- Kč vč. DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., na doplnění světelných řetězů a ozdob na vánoční 

strom na ulici Požární za částku 30.631,- Kč vč. DPH. Rada ukládá úřadu připravit objednávku za 

podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

11. Ukončení smlouvy o dílo - provozní kontrola hřišť 

Rada se seznámila se skutečností, že pan ….., který na základě smlouvy o dílo č. 14-01-14 ze dne 3. 11. 

2014 má provádět provozní kontroly dětských hřišť, již o tuto činnost nemá zájem.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. 14-01-14 ze dne 3. 11. 2014 a pověřuje starostu podpisem 

dohody o ukončení smlouvy  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

12. Různé 

 

13. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 2. 5. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


