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

ZÁPIS 

z 96/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 16. 5. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; PhDr. Hana 

Dombrovská, členka Rady  

Ing. Tomáš Hornoch, vedoucí Odboru ekonomického 

 

Omluven: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 96/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 96/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Lenku Smutnou 

podpisem zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Žádost o individuální dotaci pro rok 2022 

Rada projednala žádost TJ Brno, Dvorska, z.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části 

Brno-Tuřany pro rok 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Brno, Dvorska, z.s., ve výši 5.000 Kč na výdaje 

spojené s uspořádáním dětského dne, který se koná dne 5.6.2022, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

 Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-3/2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-3/2022. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na volební období 2022-2026 

Rada projednala návrh počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v souladu s ustanovením  

§ 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

pro volební období 2022-2026 na sedmnáct. 
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Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu městské části stanovit v souladu s ustanovením § 67 a v rozsahu 

ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro volební období 2022-2026 na sedmnáct. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 

7. Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 – dodatek č. 4 

Rada projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu služebního bytu s panem…, bytem Vajgar 

704/III, 377 01 Jindřichův Hradec, v budově ZŠ Měšťanská 21, Brno. Dodatkem dochází k prodloužení 

doby nájmu do 30. 6. 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově ZŠ Měšťanská 21, 

Brno s panem….., bytem Vajgar 704/III, 377 01 Jindřichův Hradec. Rada schvaluje text dodatku, který 

tvoří přílohu č. 3 zápisu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

 

8. Vyhrazené parkovací stání na ulici Moravská – prodloužení platnosti užívání 

Rada se seznámila s žádostí pana ……. o prodloužení platnosti užívání vyhrazeného parkovacího stání na 

ulici Moravské u domu č.o. 7, 620 00 Brno. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro pana ……, držitele průkazu 

ZTP, a to na ulici Moravská před domem č.o. 7, 620 00 Brno.  

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

Zajistí: OST     Termín: RMČ 

 

9. Vyjádření k územnímu řízení na akci „Brno, Tuřany, Karkulínova, roz. kNN“ 

Rada se seznámila s upravenou dokumentací pro územní řízení vypracovanou společností EEIKA Brno 

s.r.o., pro společnost EG.D, a.s., na připojení nových odběrných míst na ulici Karkulínova. RMČ na 

schůzi 109/VII. dne 10.9.2018 požadovala projednat záměr s investičním odborem MMB a společností 

Brněnské komunikace, a.s., z hlediska koordinace s územním rozhodnutím na obchvat Tuřan. Nyní jsou 

doložena požadovaná stanoviska a také potvrzení původního stanoviska OÚPR MMB. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s územním řízením v rámci akce „Brno, Tuřany, Karkulínova, roz. kNN“, která je 

koordinována s projektem komunikačního obchvatu Tuřan. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

10. Žádost o prominutí pachtovného 

Rada se seznámila se žádostí pana ……. o prominutí pachtovného za pozemek p.č. 349 v k.ú. Dvorska, 

které činí částku 833,- Kč ročně. Pozemek nebylo možné využívat vzhledem k prováděným pracím na 

stavbě kanalizace v k.ú. Dvorska. 

Usnesení: 

Rada promíjí pachtovné za rok 2022 za pozemek p.č. 349 v k.ú. Dvorska ve výši 833,- Kč. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

11. Žádost o veřejné osvětlení na ulici Kaštanová 

Rada se seznámila s žádostí paní…… ohledně vybudování veřejného osvětlení na ulici Kaštanová, a to na 

účelové komunikaci na pozemku p.č. 49/58 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada doporučuje adresovat žádost společnosti Technické sítě a.s., která provozuje pro statutární město 

Brno veřejné osvětlení, neboť dotčená účelová komunikace nijak nesouvisí s plánovanou výstavbou 

chodníku na ulici Kaštanová naproti obchodního centra Kaštanová. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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12. Vyjádření k odstranění stavby skleníků v areálu AGRO Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s dokumentací k odstranění stavby skleníků v areálu AGRO Brno-Tuřany, a.s. Jedná 

se o stávající skleníky, na jejichž místě je plánovaná výstavba hal, záměr byl projednán na 94/VIII RMČ 

dne 20.4.2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s odstraněním skleníků v areálu AGRO Brno-Tuřany, a.s., a s odpojením od areálových 

rozvodů inženýrských sítí, a to dle situace, která tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 
13. Vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace na ulici Dvorecká 

Rada se seznámila se žádostí společnosti DOKA s.r.o., o vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace na 

akci: „Nástavba a rekonstrukce RD Brno – Tuřany, Sokolnická 21“. Zvláštní užívání komunikace je 

požadováno na 2 etapy. 1. etapa (dlouhodobá) na 1 rok, po dobu realizace stavby bude umožněn průjezd 

ulicí Dvoreckou a bude pouze omezena možnost parkování ve vyznačené části. 2. etapa (krátkodobá) od 

20.7.2022 do 26.7.2022, po tuto dobu bude úplná uzavírka vyznačené části. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací a souhlasí se zvláštním užíváním komunikace na ulici 

Dvorecká tak, jak je zakresleno na situačních výkresech, které tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

14.  Stanovisko k oznámení záměru „OEGEMA TRANSPORT BRNO“ 

Rada se seznámila s dokumentací k oznámení záměru „OEGEMA transport Brno“. Jedná se o objekt 

logistické haly s provozně administrativním vestavkem, areálové komunikace, zpevněné a nezpevněné 

plochy, nezbytnou infrastrukturu, parkovací plochy a sadové úpravy. Oznámení záměru je vypracováno 

ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.   

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s předloženým záměrem výstavby logistického centra „OEGEMA TRANSPORT 

BRNO“, a to z následujících důvodů: 

1. Intenzita dopravy a její porovnání vychází z údajů z roku 2020 (intenzita snížená pandemií Covid). 

2. Směřování dopravy nepředpokládá průjezd městskou částí (vše směřováno směr Slatina). 

3. V hlukové studii měřící bod na ulici Hanácká nevyhovuje již při současné situaci. 

4. Dle provedeného sčítání dopravy z ledna 2019 je doprava jen ve směru z ulice Grunty 1200 voz./24 

hod. 

5. Záměr nepředpokládá žádný rozvoj (navýšení počtu vozidel). 

6. Neřeší se vliv zvýšeného počtu těžkých vozidel na účelovou komunikaci Jahodová (bude proveden 

průzkum únosnosti vozovky). 

7. Na pozemku se nachází spodní voda v hloubce cca 1,5 m. V posuzované lokalitě jsou jíly měkké až 

tuhé konzistence. Pro relevantní posouzení možnosti vsakování bude nutný hydrogeologický 

průzkum. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

15. Žádost o souhlas s parkováním na účelové komunikaci 

Rada projednala žádost společnosti HELI CZECH s.r.o., o souhlas s parkováním na účelové komunikaci 

na pozemku p.č. 3548/4 v k.ú. Tuřany, a to během konání vyhlídkových letů vrtulníkem ve dnech 21. 5. a 

25. 6. 2022. S konáním této akce MČ Brno-Tuřany souhlasila na základě usnesení z 90/VIII. schůze dne 

28. 2. 2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s parkováním osobních vozidel na účelové komunikaci na pozemku p.č. 3548/4 v k.ú. 

Tuřany během konání vyhlídkových letů vrtulníkem ve dnech 21. 5. a 25. 6. 2022, a to za podmínky 

zachování průjezdu na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, a za podmínky, že 

komunikace nebude poškozena. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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16. Změna tržního řádu v souvislosti s regulací bikesharingu 

Rada projednala žádost Odboru dopravy MMB o zaslání stanoviska městské části k novele nařízení 

statutárního města Brna č. 1/2022, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, která 

zavádí regulaci tzv. bikesharingu.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s novelou nařízení statutárního města Brna č. 1/2022, kterým se vydává „Tržní řád“, ve 

znění pozdějších nařízení, a souhlasí se seznamem lokalit v MČ Brno-Tuřany navržených Odborem 

dopravy MMB. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

17. Komise sociální a zdravotní  - zápis 

Rada projednala zápis z 18/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 12.04.2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 18/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 

12.04.2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 

18. Nájem části pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí pana …..a paní …… o nájem části pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky o 

výměře 23 m2 za účelem využití jako vjezdu do garáže ve vlastnictví žadatelů. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s nájmem části pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky o výměře 23 m2, jak je uvedeno 

v příloze č. 6 zápisu, panu …… a paní …… za účelem využití jako vjezdu do garáže ve vlastnictví 

žadatelů. Rada ukládá úřadu připravit nájemní smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

19. Výkon TDI – ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa 

Rada projednala cenovou nabídku paní….. na výkon technického dozoru investora při akci „ZŠ 

Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“. Nabídka je uvedena v hodinových sazbách a bude 

fakturována podle skutečně odvedené práce na základě výkazu práce. V nabídce je uvedena hodinová 

sazba 600,- Kč/hod. + DPH, cestovní náklady v paušální výši 600,- Kč + DPH za jednu cestu a zpět.  

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku paní……na výkon technického dozoru investora při akci „ZŠ Měšťanská, 

rekonstrukce rozvodů, II. etapa“ v hodinové sazbě 600,- Kč/hod. + DPH, s cestovními náklady v paušální 

výši 600,- Kč + DPH za jednu cestu a zpět. Rada ukládá úřadu připravit příkazní smlouvu za podmínek 

stanovených v nabídce v obvyklém rozsahu práce TDI, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

20. Výpůjčka místnosti č. 112 v budově radnice 

Rada se seznámila se žádostí pana …… o výpůjčku místnosti č. 112 v rámci budovy radnice za účelem 

pořádání nekomerčního setkávání nadšenců do deskových her během víkendu od 13.00 do 20.00 hodin. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s výpůjčkou místnosti č. 112 v rámci budovy radnice panu …… za účelem pořádání 

nekomerčního setkávání nadšenců do deskových her během víkendu od 13.00 do 20.00 hodin. Rada 

ukládá úřadu připravit smlouvu o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

21. Veřejná zakázka – výměna vrat hasičky v Brněnských Ivanovicích 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna vrat hasičky 

v Brněnských Ivanovicích“. Svou nabídku podali: 

- Altoma spol. s r.o., částka 106.473 Kč bez DPH; 

- Unives Tech spol. s r.o., částka 126.590 Kč bez DPH; 
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- Oltera s.r.o., částka 156.376 Kč bez DPH. 

Rozpočtová skladba: 5512/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti Altoma spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky: „Výměna vrat 

hasičky v Brněnských Ivanovicích“ za cenu 106.473 Kč bez DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 

Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

22. Různé 

 

23. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 16. 5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

       Lenka Smutná 

   členka Rady MČ Brno-Tuřany 


