
 1 

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

 

ZÁPIS 

z 103/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 22. 8. 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 103/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 103/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. Program 24/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 24/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 24/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany 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. 8/2022 

9. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2028 

10. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022 

11. Prodej části pozemku p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

12. Prodej částí pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

13. Směna id. podílů pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

14. Různé 

15. Závěr 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2022  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 8/2022. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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5. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2022 a požaduje, 

aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

6. 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 80.000,- Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí.  

Usnesení: 

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

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí, a schvaluje text 

smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Žádost o individuální dotaci pro rok 2022 

Rada projednala žádost Tenisového klubu Tuřany, z.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

městské části Brno-Tuřany pro rok 2022 na výdaje spojené s turnajem rodinných dvojic, který se koná 18. 

září 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Tenisovému klubu Tuřany, z.s., ve výši 5 000 Kč na 

výdaje spojené s turnajem rodinných dvojic, který se koná 18. září 2022, a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Žádost o ořez stromů na hřišti Javorová 

Rada se seznámila se žádostí …, …, …, týkající se ořezu cca 10 ks stromů rostoucích podél pozemku 

žadatele. Stromy rostou na pozemku p.č. 232/4 v k.ú. Holásky, který je ve vlastnictví statutárního města 

Brna a zeleň na něm rostoucí je ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s ořezem stromů na pozemku p.č. 232/4 v k.ú. Holásky.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Žádost o souhlas s odstraněním dřevin na ul. Na Návsi 

Rada se seznámila s opětovnou žádostí společnosti studio AEIOU s.r.o., IČ: 04681835, Husova 13, 602 

00 Brno, o vyjádření k odstranění 4 ks dřevin (zeravů) o obvodech kmenů ve 130 cm nad zemí 45 – 56 

cm rostoucích na pozemku p.č. 120/2 v k.ú. Holásky. Dřeviny jsou v kolizi se stavbou „RD Na Návsi 11, 

Holásky, Brno“. Pozemek, na němž dřeviny rostou, je ve vlastnictví statutárního města Brna a zeleň na 

něm rostoucí ve správě MČ Brno-Tuřany.    

Usnesení: 

Rada souhlasí s odstraněním 4 ks zeravů rostoucích na pozemku p.č. 120/2 v k.ú. Holásky za podmínky 

dodržení podmínek Brněnských komunikací, a.s., stanovených ve vyjádření ze dne 8. 8. 2022, č.j.: 

BKOM/19077/2022.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Prodej části pozemku p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s žádostí MO MMB ohledně vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 50/2 o celkové 

výměře 6062 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Jde o část pozemku, která je v přiloženém geometrickém 
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plánu uvedena jako p.č. 50/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 107 m2. Oplocením je tato část 

připojena k pozemku p.č. 1466/5 k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části  pozemku p.č. 50/2 o výměře 107 m2 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna společnosti HBC – servis s.r.o., dle 

geometrického plánu, jež tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

11. Prodej částí pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podala společnost BARABA Brno 

s.r.o. na prodej části pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to p.č. 1352/33 o výměře 485 m2 a 1352/32  

o výměře 354 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a pronajaty Městské policii Brno. 

Ta vyslovila s prodejem souhlas za podmínky zachování příjezdu k bráně na pozemek 1352/32 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1352/33 o výměře 485 m2  

a 1352/32 o výměře 354 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna společnosti 

BARABA Brno s.r.o., jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

12. Směna id. podílů pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podala … prostřednictvím advokáta  

…, na směnu id. podílů pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to p.č. 100/5, 100/7, 100/9, 100/13, 101/4, 

101/6 a 102/8 za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna v k.ú. Černovice. Pozemky se nachází 

v přírodní rezervaci Černovický hájek. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou id. podílů pozemků p.č. 100/5, 100/7, 100/9, 

100/13, 101/4, 101/6 a 102/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice, za pozemky ve vlastnictví statutárního města 

Brna v k.ú. Černovice tak, jak je uvedeno v tabulce, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

13. Žádost o dopravní prověření křižovatky před kostelem 

Rada se seznámila se skutečností, že na jednání, které proběhlo 15.8.2022 na krajském úřadu, bylo 

dohodnuto, že městská část Brno-Tuřany požádá Odbor dopravy Magistrátu města Brna o vypracování 

variantních možností osazení světelné signalizace na současných komunikacích, vč. možnosti kombinace 

světelné signalizace a změn přednosti.  

Usnesení: 

Rada ukládá úřadu městské části požádat Odbor dopravy Magistrátu města Brna požádat o vypracování 

variantních možností osazení světelné signalizace na současných komunikacích křižovatky před kostelem 

na ulici Hanácká, vč. možnosti kombinace světelné signalizace a změn přednosti.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Brno, Šípková, smyčka NN 

Rada se seznámila s projektem připojení nového odběrného místa na ul. Šípková, p.č. 4789 v k.ú. Tuřany. 

Jde o zasmyčkování stávajícího kabelu do nové přípojkové skříně na přístupném místě, odsazeném od 

hranice pozemku 10 m dle dopravní studie vypracované …. Na stávající kabel budou naspojkovány dva 

nové kabely NN a překopem budou zaústěny do nové SS200 skříně. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 

1791/1 v k.ú. Tuřany. 

Usnesení: 
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Rada souhlasí s projektem připojení nového odběrného místa na ul. Šípková, p.č. 4789 v k.ú. Tuřany, 

přes pozemek p.č. 1791/1 v k.ú. Tuřany, a to za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do 

účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

15. Převod vlastnictví k majetku České republiky 

Rada projednala návrh České republiky – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, na 

podání žádosti o bezúplatný převod majetku – radiostanice EASY EA TR 1027 DB/EA PEGAS 

s nabíječem a následné uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky do vlastnictví 

MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada schvaluje podání žádosti České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje  

o bezúplatný převod majetku – radiostanice EASY EA TR 1027 DB/EA PEGAS s nabíječem a následné 

uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky do vlastnictví MČ Brno-Tuřany,  

a pověřuje starostu podpisem žádosti a smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - PD na akci Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova 

Rada projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2021, č. sml.: 21-01-19, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, uzavřené s Atelier 99 s.r.o., jejímž předmětem je PD na akci 

„Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova“. Předmětem dodatku jsou vícepráce, které vyplynuly při 

zpracování DUR, zejména zahrnutí i pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Tuřany do studie, a zvýšení ceny díla  

o 151 000 Kč bez DPH (182 710 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2021, č. sml.: 21-01-19, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, uzavřené s Atelier 99 s.r.o., jejímž předmětem je PD na akci 

„Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova“, 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 

17. Dendrologický průzkum sportovního areálu Karkulínova 

Rada se seznámila s nabídkou … na zpracování dendrologického průzkumu sportovního areálu 

Karkulínova za částku 38 000 Kč (není plátce DPH). Průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování 

DUR sportovního areálu.  

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … na zpracování dendrologického průzkumu sportovního areálu Karkulínova za 

částku 38 000 Kč (není plátce DPH), pověřuje úřad vystavením objednávky  

a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa 

Rada projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2022, č. sml.: 22-01-04, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2022, uzavřené s INSTAVA s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „ZŠ 

Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které 

vyplynuly při realizaci akce, a s tím související zvýšení ceny díla o 411 917 Kč bez DPH (498 419 Kč vč. 

DPH). 
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Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2022, č. sml.: 22-01-04, uzavřené 

s INSTAVA s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, II. etapa“, 

jak je uvedeno v příloze č. 9 zápisu, a pověřuje starostu podpisem dodatku po přijetí rozpočtového 

opatření ZMČ. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: po RO ZMČ 

19. Různé 

 

20. Závěr 
 

 

V Brně-Tuřanech 22. 8. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Lenka Smutná 

členka Rady MČ Brno-Tuřany 

 


