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

 

ZÁPIS 

z 100/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 11. 7. 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 100/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 100/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Místní akční plán (MAP) – aktualizace a zařazení nových projektů 

Rada se seznámila se sdělením OŠML MMB o možnosti aktualizace záměrů zařazených do MAP  

a o podmínkách zařazení nových projektů do MAP. 

Usnesení: 

Rada schvaluje aktualizaci již schválených záměrů zařazených do MAP dle tabulky, uvedené v příloze  

č. 2 zápisu. Rada ukládá úřadu připravit žádost o aktualizaci již schválených projektů na Odbor školství  

a mládeže MMB a pověřuje starostu podpisem žádosti. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Použití rezervního fondu Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace 

Rada projednala žádost Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, o souhlas  

s použitím prostředků rezervního fondu ve výši přibližně 80.000,- Kč na výměnu linolea ve třídě školy. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková 

organizace, na výměnu linolea ve třídě školy. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Souhlas se zapojením do výzvy z Operačního programu Jan Amos Komenský 

Rada projednala žádost Základní školy Brno, Měšťanská, příspěvková organizace, o udělení souhlasu se 

zapojením do výzvy č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z Operačního programu Jan Amos 

Komenský (OP JAK).  

Usnesení: 

Rada souhlasí se zapojením Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, do výzvy 

č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z Operačního programu Jan Amos Komenský. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Žádosti o individuální dotace pro rok 2022 

Rada projednala žádosti organizací o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2022. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací organizacím dle tabulky uvedené v příloze č. 3 zápisu  

a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. IZ - Zahrádkářská osada Dvorska II (Dunávka) 

Rada se seznámila s investičním záměrem na zahrádkářskou osadu Dvorska II (Dunávka), jehož cílem je 

na pozemcích p.č. 553 a 554 v k.ú. Dvorska vybudovat osadu s 105 zahrádkami s vlastní chatkou a s 56 

plochami sdílených zahrádek, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s připojením na inženýrské sítě 

a s příjezdovou komunikaci s parkovištěm. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženým investičním záměrem zahrádkářské osady Dvorska II (Dunávka). 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. IZ - Zahrádkářská osada U letiště 

Rada se seznámila s investičním záměrem na zahrádkářskou osadu U letiště, jehož cílem je na pozemku 

p.č. 4111/3 v k.ú. Tuřany vybudovat osadu s 18 zahrádkami s vlastní chatkou a s 20 plochami sdílených 

zahrádek se společnou chatkou, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s veřejně přístupným 

biotopem a s jezírkem. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženým investičním záměrem zahrádkářské osady U letiště. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. IZ - Zahrádkářská osada Dvorska III (U dostihové dráhy) 

Rada se seznámila s investičním záměrem na zahrádkářskou osadu Dvorska III (U dostihové dráhy), 

jehož cílem je na pozemcích p.č. 400, 401 a 402 v k.ú. Dvorska vybudovat osadu s 132 zahrádkami 

s vlastní chatkou, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s připojením na inženýrské sítě  

a s příjezdovou komunikaci s parkovištěm. Osada je navržena s přístupem přes pozemky p.č. 404  

v k.ú. Dvorska a p.č. 2236/1 v k.ú. Tuřany, který koliduje s plánovanou cyklostezkou Tuřany – Dvorska.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženým investičním záměrem zahrádkářské osady Dvorska III (U dostihové dráhy) 

za podmínky, že přístup nebude realizován přes pozemky p.č. 404 v k.ú. Dvorska a p.č. 2236/1 v k.ú. 

Tuřany, neboť tento přístup je v kolizi s plánovanou cyklostezkou Tuřany – Dvorska a pozemek p.č. 404 

v k.ú. Dvorska je v soukromém vlastnictví. Rada doporučuje realizovat přístup k osadě výhradně přes 

pozemek 407 v k.ú. Dvorska, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Veřejná zakázka – úprava vratových otvorů – hasička Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava vratových otvorů 

– hasička Brněnské Ivanovice“. Svou nabídku podali: 

- SIDESTAV s.r.o., částka 91 172 Kč vč. DPH, 

- DACHREAL s.r.o., částka 98 955 Kč vč. DPH, 

- JAAHA s.r.o., částka 104 728 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 5512/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti SIDESTAV s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Úprava vratových 

otvorů – hasička Brněnské Ivanovice“ za cenu 91 172 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 
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11. Různé 

 

12. Závěr 
 

 

V Brně-Tuřanech 11. 7. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 


