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

 

ZÁPIS 

z 101/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 25. 7. 2022 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady, PhDr. 

Hana Dombrovská, členka Rady 

 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: 

Radomír Vondra, starosta 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 101/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 101/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. Nájemní smlouva – chytrý odpadkový koš 

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí se společností HESTEGO a.s., jejímž 

předmětem je nájem jednoho chytrého odpadkového koše „Smart Be“ na dobu dvou měsíců, nájemné je 

stanoveno ve výši 1 Kč / měsíc. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu movitých věcí se společností HESTEGO a.s., jejímž 

předmětem je nájem jednoho chytrého odpadkového koše „Smart Be“ na dobu dvou měsíců, a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

4. Výpověď nájemní smlouvy 

Rada projednala občasné užívání nebytových prostor – klubovny v objektu hasičky na ulici Javorová 

403/9, a to na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 6. 2005, č. sml.: 05-02-07, 

uzavřenou s …. …  za účelem výuky teorie autoškoly. Nebytové prostory jsou nájemcem dlouhodobě 

neužívané. 

Usnesení: 

Rada vypovídá smlouvu o nájmu nebytových prostor klubovny v objektu hasičky na ulici Javorová 403/9 

ze dne 24. 6. 2005, č. sml.: 05-02-07, uzavřenou s paní … … za účelem výuky teorie autoškoly. Rada 

ukládá úřadu připravit výpověď smlouvy a pověřuje starostu podpisem této výpovědi. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

5. Darovací smlouvy – Partnerství kulturních akcí – STZ 2022 

Rada projednala návrh darovacích smluv s …, na částku 1.000,- Kč, s CroFood, s.r.o., na částku 5.000,- 

Kč, s Gardentech, s.r.o., na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- Kč, … na částku 1.000,- Kč, s . … 

na částku 1.000,- Kč, s WAUT Trade s.r.o., na částku 2.000,- Kč, s VERITAS, spol. s r.o., na částku 

2.000,- Kč 

 



 2 

a s … na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- Kč a s … . na částku 1.000,- Kč, vše v rámci programu 

partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022 s podporou kulturní akce „Slavností 

tuřanského zelí“ dne 10. 9. 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření darovacích smluv s …, na částku 1.000,- Kč, s CroFood, s.r.o., na částku 5.000,- 

Kč, s Gardentech, s.r.o., na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- Kč, s … na částku 1.000,- Kč, s … 

na částku 1.000,- Kč, s WAUT Trade s.r.o., na částku 2.000,- Kč, s VERITAS, spol. s r.o., na částku 

2.000,- Kč a s … na částku 1.000,- Kč, s … na částku 2.000,- Kč a s … na částku 1.000,- Kč, vše v rámci 

programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2022 s podporou kulturní akce 

„Slavností tuřanského zelí“ dne 10. 9. 2022, schvaluje text smluv, který tvoří přílohu č. 3 zápisu, a 

pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

6. Dohoda o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové komunikace 

Rada se seznámila s návrhem dohody o vzájemném postupu při vybudování a správě účelových 

komunikací v k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Tuřany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to v rámci 

plánovaného rozšíření dálnice.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dohodu o vzájemném postupu při vybudování a správě účelových komunikací v k.ú. 

Tuřany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to v rámci plánovaného rozšíření dálnice, a pověřuje starostu 

podpisem dohody, jejíž text tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

7. Veřejná zakázka - zbudování dopadové plochy v MŠ Holásecká 

Rada se seznámila s nabídkami na zbudování dopadové plochy pod herní sestavou v MŠ Holásecká. Svou 

nabídku podali:  

 … , IČ: 11484497, za částku 77 864 Kč vč. DPH, 

 hřiště.cz, IČ: 28354303, za částku 89 543,03 Kč vč. DPH, 

 Zabloudil, Xtrem s.r.o., IČ: 269 33 438, za částku 97 331 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3111/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku …, IČ: 11484497, na zbudování dopadové plochy pod herní sestavou v MŠ 

Holásecká za částku 77 864 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá úřadu 

připravit smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Smlouva SB/113/22 „Připojení pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany na inženýrské sítě“ 

Rada se seznámila se smlouvou o smlouvě budoucí č. SB/113/22 na připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. 

Tuřany na inženýrské sítě přes pozemek p.č. 577 k.ú. Tuřany, který je ve vlastnictví státu. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. SB/113/22 na připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany 

na inženýrské sítě přes pozemek p.č. 577 k.ú. Tuřany, který je ve vlastnictví státu, a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 5 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. ZŠ Požární, přístavba tělocvičny 

Rada se seznámila s projektem pro společné povolení na akci „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny“, 

vypracovaný projekční kanceláří atelier DWG s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno. Projekt řeší 

přístavbu tělocvičny s potřebným zázemím a vybudování jedné nové učebny v patře. 

Usnesení: 
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Rada souhlasí s předloženou dokumentací pro společné povolení stavby na akci „ZŠ Požární, přístavba 

tělocvičny“.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Územní studie Sokolnická - Myslivecká 

Rada se seznámila s územní studií „Sokolnická – Myslivecká“, vypracovanou Ing. Jiřím Šerkem na 

základě smlouvy 20-01-16. Studie obsahuje dopravní řešení, stavební řešení a zásady příčného 

uspořádání. Nedílnou součástí je i soupis úprav pozemků. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou územní studií „Sokolnická – Myslivecká“. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu, Brno, Kaštanová, smyčka NN 

Rada se seznámila s projektem nové kabelové smyčky NN na ulici Kaštanová, na pozemcích p.č. 49/51  

a 50/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Jedná se o smyčku NN a novou pojistkovou skříň. Provozovatelem 

bude společnost EG.D a.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací pro stavbu vedenou pod názvem „Brno, Kaštanová, smyčka 

NN, autokopec“, a to za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací  

a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, jejichž text tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

12. Různé 

 

13. Závěr 
 

 

V Brně-Tuřanech 25. 7. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Lenka Smutná 

členka Rady MČ Brno-Tuřany 

 


