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

 

ZÁPIS 

z 102/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 8. 8. 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 102/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 102/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028 

Rada projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2028. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na 

období  2024 - 2028 uvedený v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín:  ZMČ 

5. Generální oprava veřejného osvětlení Brno, Ivanovické náměstí 

Rada se seznámila s projektem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na akci „Generální 

oprava veřejného osvětlení Brno, Ivanovické náměstí“. Jedná se o výměnu nevyhovujících sloupů 

veřejného osvětlení novými s LED zdroji, vyhovující budou znovu natřeny a svítidla repasována. Nová 

kabeláž bude vedena převážně ve veřejných komunikačních a zelených pásech a chodnících. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací v rámci akce „Generální oprava veřejného osvětlení Brno, 

Ivanovické náměstí“, a to za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací  

a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Nová trafostanice, Brno, Tuřanské nám. 

Rada se seznámila s projektem DUR společnosti EEIKA Brno, s.r.o., na akci „Brno, TS 3105, Tuřanské 

nám., st. úprava TS“. Jedná se o stavbu kabelové přípojky VN 22kV, kabelového rozvodu NN v majetku 

E.GD, a.s., v Brně na Tuřanském náměstí. Jde o úpravu související s vybudováním nového polyfunkčního 

objektu na Tuřanském náměstí. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací na akci „Brno, TS 3105, Tuřanské nám., st. úprava TS“, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-

Tuřany, které tvoří přílohu č. 5 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Nástavba RD Zapletalova 13 

Rada se seznámila s projektem pro společné povolení na akci „Nástavba RD Zapletalova 13“. Projekt řeší 

Nástavbu RD a stavební úpravy na pozemcích p.č. 13 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 14 (zahrada), 

vše v k.ú. Dvorska.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací pro společné povolení stavby na akci „Nástavba RD 

Zapletalova 13“.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Úprava smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila s požadavkem společnosti HiProject, s.r.o., v souvislosti s realizací akce „TDI ul. 

K Jezerům – Výmlatiště“, na úpravu pronájmu pozemků p.č. 467 a p.č. 468 v k.ú. Holásky, které jsou 

pronajaty (propachtovány) …  na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č. 05-02-263 ze dne 2. 3. 2005. 

Úprava pronájmu spočívá ve zmenšení pronajímané (propachtovávané) plochy z 320 m2 na 130 m2. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s úpravou pronájmu pozemků p.č. 467 a p.č. 468 v k.ú. Holásky, které jsou pronajaty 

(propachtovány) … na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č. 05-02-263 ze dne  

2. 3. 2005, spočívající ve zmenšení pronajímané (propachtovávané) plochy s účinností od 1. 1. 2023  

z 320 m2 na 130 m2, jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. Rada pověřuje úřad přípravou 

dodatku ke smlouvě a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

9. Žádost o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

Rada projednala žádost společnosti HELI CZECH s.r.o., o souhlas s konáním vyhlídkových letů 

vrtulníkem dne 10. 9. 2022, a to z pozemků p.č. 3542/1 a p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, a s parkováním 

osobních vozidel během akce na účelové komunikaci na pozemku p.č. 3548/4 v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s konáním vyhlídkových letů vrtulníkem dne 10. 9. 2022 z pozemků p.č. 3542/1  

a p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, a to za podmínky, že lety nebudou směřovány nad obydlenou část MČ Brno-

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

v k.ú. Tuřany během akce, 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Dáme na vás – „Pojďme Brno hrát si a sportovat“ 

Rada projednala žádost Odboru participace MMB o vyjádření k projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI  

A SPORTOVAT“ v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí: 

- popis projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT“ na území MČ Brno-Tuřany, 

- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI A 

SPORTOVAT“, po dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna, 

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 

2022. 



 3 

Rada souhlasí s realizací předloženého projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT“, a to pod 

podmínkou, že prostor bude přístupný pro veřejnost.  

Rada nesouhlasí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti, neboť na pozemku p.č. 1084 

v k.ú. Brněnské Ivanovice je umístěn investiční záměr města s názvem „Dostavba fotbalového centra 

Brno“ a správu projektu je tak nutné koordinovat s tímto investičním záměrem. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Žádost o snížení nájemného po dobu rekonstrukce 

Rada projednala žádost … o snížení nájemného za užívání bytu v prostorách budovy radnice po dobu 

rekonstrukce podkroví radnice o 50 %, výše měsíčního nájemného činí 9.232,- Kč.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se snížením nájemného za užívání bytu v prostorách budovy radnice po dobu jednoho 

měsíce o 50 %, výše měsíčního nájemného činí 9.232,- Kč. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – rekonstrukce hřiště U Potoka 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 3. 2022, č. sml.: 22-00-01, uzavřené 

s hřiště.cz, s.r.o., jejímž předmětem je rekonstrukce hřiště U Potoka. Předmětem dodatku jsou vícepráce, 

které vyplynuly při realizaci díla v částce 55 760 Kč bez DPH, které celkem vedou ke zvýšení kupní ceny 

o 67 469,60 Kč vč. DPH. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 3. 2022, č. sml.: 22-00-01, uzavřené  

s hřiště.cz, s.r.o., jejímž předmětem je rekonstrukce hřiště U Potoka, jak je uvedeno v příloze č. 7 zápisu,  

a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

13. Různé 
 

14. Závěr 
 

 

V Brně-Tuřanech 8. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 


