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

 

USNESENÍ 

přijatá na 22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 28. 4. 2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 22/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu pana Karla Kuchtu a Mgr. Pavla Šnajdra, Ph.D. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 22/VIII. zasedání Zastupitelstva 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 

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 9. programu ZMČ – Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním 

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

Tuřany za rok 2021 uvedený v příloze usnesení. 

  

Bod. 10. programu ZMČ – Účetní závěrka roku 2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje účetní závěrku městské části Brno-Tuřany sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2021 uvedenou v příloze usnesení. 

 

Bod 11. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za 

období 1-3/2022.  

 

Bod 12. programu ZMČ – Žádosti o programové dotace pro rok 2022 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících 

tělovýchovné a sportovní aktivity dle přílohy usnesení a vzorový text smlouvy uvedený v příloze 

usnesení. 
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Bod 13. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje vypustit změnu v čl. 75 a souhlasí se zbytkem 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. 

 

Bod 14. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s obecně závaznou vyhláškou, kterou se mění obecně závazná 

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

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

 

Bod 15. Novely obecně závazných vyhlášek 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, souhlasí s novelou 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, ve znění obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011, a požaduje změnu přílohy obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, jak je 

uvedeno v příloze tohoto usnesení. 

 

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

Brna 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna. 

 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí, aby statutární město Brno nabylo id ½ pozemku p.č. 800/7  

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

 

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

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 971/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice o výměře cca 66 m2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Karel Kuchta  

ověřovatel zápisu 

podepsána dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

   Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D. 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 


