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

 

ZÁPIS 

z 99/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 27. 6. 2022 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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

Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena:  

PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 99/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 99/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Žádost o udělení výjimky při pořádání akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2022 

Rada projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky, Javorová 9, 620 00 Brno, IČ: 653 

49 237, 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 

TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2022 na hřišti při ulici V Pískách, Brno, spočívající  

v prodloužení předhodové zábavy dne 19.8.2022 do 02:00 hod. dne 20.8.2022 a hodové zábavy dne 

20.8.2022 do 02:00 hod. dne 21.8.2022. 

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 TRADIČNÍ 

BARTOLOMĚJSKÉ HODY 2022, na hřišti při ulici V Pískách, Brno, spočívající v prodloužení 

předhodové zábavy dne 19.8.2022 do 02:00 hod. dne 20.8.2022 a hodové zábavy dne 20.8.2022 do 02:00 

hod. dne 21.8.2022. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ  

4. Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023 

Rada projednala návrh harmonogramu přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023, který je 

přílohou č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Návrh odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací 

Rada projednala žádost Odboru školství a mládeže MMB o spolupráci při navrhování odměn ředitelům  

a ředitelkám škol a školských zařízení zřízených městskou částí Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměn řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací na 

základě bodů uvedených v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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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. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací organizacím dle tabulky uvedené v příloze č. 4 zápisu  

a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Rada projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem 

je poskytnutí dotace ve výši 81.000,- Kč na nákup turbínového čerpadla a zásahových přileb pro JSDH 

Brno-Holásky.  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 81.000,- Kč a nákup turbínového čerpadla a zásahových přileb 

pro JSDH Brno-Holásky, a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Česká pošta – náhradní provoz v ZS Holásecká 

Rada se seznámila s projektem pro společné povolení na akci „Česká pošta – náhradní provoz v ZS 

Holásecká“.  Dokumentace obsahuje veškeré podrobnosti potřebné pro potřeby stavebního řízení. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem pro společné povolení na akci „Česká pošta – náhradní provoz v ZS 

Holásecká“.   

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Modernizace komunikační sítě CETIN  

Rada se seznámila s žádostí společnosti LR CESARO, spol. s r.o., Osamělá 22, 619 00 Brno, o vyjádření 

k pokládce optických kabelů v ulicích Javorová, Na Hrázi, Rolencova, V Pískách a 1. května. Jedná se  

o přechod z metalické na optickou síť, stavba je koordinovaná s plánovanou pokládkou vedení NN 

v lokalitě.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s pokládkou optických kabelů v rámci akce: „PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK, 

modernizace komunikační sítě CETIN“ v ulicích Javorová, Na Hrázi, Rolencova, V Pískách a 1. května 

za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Brno, V Aleji, příp. NN 

Rada se seznámila se žádostí společnosti EEIKA s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno, o vyjádření 

k vybudování kabelového vedení NN a přípojkové skříně pro připojení nového odběrného místa  

k elektrické síti na ulici V Aleji. Vedení  je ze sloupu na pozemku p.č. 479/16 přes pozemky 479/1, 377/1, 

800/1, 800/17 a ukončeno ve skříni na pozemku 839/2, vše v k.ú. Holásky. Kromě pozemku 839/2 v k.ú. 

Holásky jsou všechny ostatní pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s vybudováním kabelového vedení NN a přípojkové skříně pro připojení nového 

odběrného místa na ulici V Aleji. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Prodloužená – stavební úprava NN 

Rada se seznámila s žádostí spol. EEIKA s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno, o souhlas se zvláštním 

užíváním komunikace, dopravním značení a úplnou uzavírkou na ulici Prodloužená na 1 den v průběhu 

měsíce července. Jedná se o uzavírku z důvodu demontáže sloupů NN. 
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Usnesení: 

Rada požaduje etapizaci akce tak, aby byl umožněn příjezd do ulice V Tišině. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Umístění zrcadla na křižovatce ul. Sokolnická a Dvorecká 

Rada se seznámila s žádostí spol. Brněnské komunikace, a.s., o vyjádření k umístění zrcadla na křižovatce 

ulic Sokolnická a Dvorecká, kterým bude zajištěn výhled při výjezdu z Dvorecké na Sokolnickou. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním zrcadla na křižovatce ulic Sokolnická a Dvorecká. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Komise sociální a zdravotní  - zápis ze dne 14. 6. 2022 

Rada projednala zápis z 19/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 14.06.2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 19VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 

14.06.2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

14. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností 

GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky 

plynárenského zařízení na pozemku p.č. 1390/1 v k.ú. Tuřany v rámci výstavby nového polyfunkčního 

domu v Tuřanech. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností GasNet, 

s.r.o., jejímž předmětem je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského 

zařízení na pozemku p.č. 1390/1 v k.ú. Tuřany v rámci výstavby nového polyfunkčního domu v Tuřanech 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Žádost o souhlas s parkováním na účelové komunikaci 

Rada projednala žádost spolku DOMČŮV SEN, z.s., o souhlas s parkováním na účelové komunikaci 

spojující ulici Sladovnickou a ulici V Aleji (pozemky p.č. 1085/1 a 1085/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice),  

a to během konání 4. ročníku charitativního turnaje Domčův sen pro NFDO Krtek dne 3. 9. 2022 od 7.00 

do 17.00 hodin. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s parkováním osobních vozidel na účelové komunikaci spojující ulici Sladovnickou a ulici 

V Aleji (pozemky p.č. 1085/1 a 1085/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice) během konání 4. ročníku 

charitativního turnaje Domčův sen pro NFDO Krtek dne 3. 9. 2022 od 7.00 do 17.00 hodin, a to za 

podmínky zachování průjezdu po účelové komunikaci, a za podmínky, že komunikace a přilehlé stromy 

nebudou poškozeny. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava účelové komunikace Východní 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2021, č. sml.: 21-01-15, uzavřené 

s H.K.U., spol. s r.o., jejímž předmětem je oprava účelové komunikace Východní. Předmětem dodatku 

jsou vícepráce, které vyplynuly při realizaci díla v částce 15 356 Kč bez DPH, a méněpráce, které 

nebudou realizovány v částce 1 622 Kč, které celkem vedou ke zvýšení ceny díla o 13 734 Kč bez DPH 

(16 618 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2021, č. sml.: 21-01-15, uzavřené 

s H.K.U., spol. s r.o., jejímž předmětem je oprava účelové komunikace Východní, jak je uvedeno 

v příloze č. 8 zápisu, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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17. Údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s plněním smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2022, č. sml. 22-01-08, uzavřené se společností 

PURE AGRICULTURAL s.r.o., jejímž předmětem je údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany. 

Rada se seznámila s aktuální nabídkou společnosti Služby Minks s.r.o., na údržbu zeleně v MČ Brno-

Tuřany ve zbylé části roku 2022 za částku 1 738 165 Kč vč. DPH. 

Usnesení: 

Rada odstupuje od smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2022, č. sml. 22-01-08, uzavřené se společností PURE 

AGRICULTURAL s.r.o., jejímž předmětem je údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany, a to z důvodu 

podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele spočívajícího v prodlení zhotovitele se splněním 

termínu dokončení 1. seče delším než 30 dní z viny na straně zhotovitele a nesplnění kvalitativních 

ukazatelů. 

Rada schvaluje nabídku Služby Minks s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Údržba zeleně v MČ Brno-

Tuřany“ po zbytek roku 2022 za cenu 1 738 165 Kč vč. DPH, a to z důvodu, že s ohledem na charakter 

veřejné zakázky nelze poptat alespoň tři dodavatele, neboť je nutné zajistit údržbu zeleně co nejdříve. 

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

smlouvy po účinném odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2022, č. sml. 22-01-08. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Žádost o souhlas s umístěním srážkoměrné stanice 

Rada projednala žádost společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., o souhlas s umístěním přenosné 

srážkoměrné stanice na střechu zdravotního střediska na ulici Holásecká, a to pro účely projektu „Studie 

odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka“. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním přenosné srážkoměrné stanice na střechu zdravotního střediska na ulici 

Holásecká, a to pro účely projektu „Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského 

potoka“. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

19. Veřejná zakázka – vestavba bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská - nábytková část 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba bufetu do 

vestibulu sportovní haly Měšťanská - nábytková část“. Svou nabídku podali: 

- Interiery Toman s.r.o., částka 212 960 Kč vč. DPH, termín do 60 dnů od podpisu smlouvy, záruční 

doba 48 měsíců. 

Ostatní oslovení uchazeči (bobbys cz s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ M. PERNES, spol. s r.o., … , …) ve 

stanoveném termínu svou nabídku nepodali. 

Rozpočtová skladba: 3412/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti Interiery Toman s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Vestavba 

bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská - nábytková část“ za cenu 212 960 Kč vč. DPH, a to 

z důvodu jediné podané nabídky. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných ve výzvě  

a nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

20. Veřejná zakázka – studie nové požární zbrojnice pro JSDH Brno-Holásky 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie nové požární 

zbrojnice pro JSDH Brno-Holásky“. Svou nabídku podali: 

- MTK Brno s.r.o., částka 211.750,- Kč vč. DPH, termín realizace 2,5 měsíce; 

- … , částka 291.200,- Kč (není plátce DPH), termín realizace 10 týdnů; 

- … , částka 760.000 Kč (není plátce DPH), termín realizace 6 měsíců. 

Rozpočtová skladba: 5512/6121 

Usnesení: 

Rada odmítá všechny předložené nabídky na realizaci veřejné zakázky „Studie nové požární zbrojnice 

pro JSDH Brno-Holásky“, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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21. Různé 

 

22. Závěr 
 

 

V Brně-Tuřanech 27. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 


