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

 

ZÁPIS 

z 105/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 19. 9. 2022 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; PhDr. Hana 

Dombrovská, členka Rady  

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 105/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 105/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. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-6/2022.  

Usnesení:  

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-

Tuřany za období 1-6/2022.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádost o individuální dotaci pro rok 2022 

Rada projednala žádost Tomáše Oprchala o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2022 na akci Tradiční tuřanská kláda. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Tomáši Oprchalovi ve výši 5.000 Kč na výdaje spojené 

s akcí Tradiční tuřanská kláda, která se koná 15. října 2022, a pověřuje starostu podpisem smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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6. Aktualizace pasportu dopravního značení pro r. 2023 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou společnosti SIGNEX, spol. s r. o., IČ 4997134, Holzova 138,  

627 00 Brno, na aktualizaci pasportu dopravního značení pro blokové čištění místních komunikací  

a ZáKoSu na rok 2023 ve výši 14.641 Kč vč. DPH.  

Rozpočtová skladba: 2212/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních 

komunikací a ZáKoSu na rok 2023 společností SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344, Holzova 138, 627 00 

Brno, za cenu 14.641 Kč vč. DPH, ukládá úřadu vystavit objednávku a pověřuje starostu podpisem této 

objednávky.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Výpůjčka místnosti č. 112 v budově radnice 

Rada se seznámila se žádostí organizace Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z.s.,  

o výpůjčku místnosti č. 112 v rámci budovy radnice za účelem pořádání schůzek skautů vždy ve čtvrtek 

17.00 – 19.00 hodin. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s výpůjčkou místnosti č. 112 v rámci budovy radnice organizaci Junák – český skaut, 

středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., za účelem pořádání schůzek skautů vždy ve čtvrtek 17.00 – 19.00 

hodin. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

8. Rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody Dvorecká – PD 

Rada se seznámila s nabídkou Ing. Jiřího Machovce na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci rozvodů kanalizace a vody v budově základní školy na ulici Dvorecká za částku 41.745 Kč 

vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Machovce na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

rozvodů kanalizace a vody v budově základní školy na ulici Dvorecká za částku 41.745 Kč vč. DPH. 

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

této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

9. Žádost o snížení nájemného 

Rada projednala opětovnou žádost paní Renaty Ludinové o snížení nájemného za užívání bytu 

v prostorách budovy radnice o 50 %, a to i za měsíc červenec a září 2022. Výše měsíčního nájemného činí 

9.232 Kč.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí se snížením nájemného za užívání bytu v prostorách budovy radnice o 50 % za měsíc 

červenec a září 2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 

Rada se seznámila s návrhem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené se společností CETIN a.s. na 

nebytové prostory v objektu budovy č.p. 84, Tuřanské nám. 1. Předmětem dodatku je prodloužení doby 

nájmu do 31. 12. 2027. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením  dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené se společností CETIN a.s. na 

nebytové prostory v objektu budovy č.p. 84, Tuřanské nám. 1 a pověřuje starostu podpisem dodatku, 

jehož text tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Komise sociální a zdravotní - zápis 

Rada projednala zápis z 21/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 13. 9. 2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 21/VIII. schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 13. 9. 

2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

12. REKO MS Brno, Myslivecká+1 

Rada se seznámila se žádostí společnosti GAsAG, s. r. o. Brno s dokumentací pro umístění a realizaci 

stavby STL plynovodu a přípojek na ulici Myslivecká a část Východní.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem dle situace a technické zprávy, které tvoří přílohu č. 4 zápisu. Rada požaduje 

pro provedení akce dodržet Obecné podmínky zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ 

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Přístavba a nástavba BD Zezulova 3, Brno 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Zezulova s.r.o., sídlo Heydukova 412, na projekt „Stavební 

úprava, přístavba a nástavba domu Zezulova 3“. Dle výpočtu bude potřebných 8 parkovacích míst, avšak 

k dispozici jsou pouze 3.    

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektem dle přiloženého projektu a technické zprávy, které tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Rada trvá na zřízení potřebného počtu parkovacích míst na pozemku investora, protože dopravní situace 

v okolí neumožňuje parkování na přilehlých komunikacích. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Propachtování části pozemku p.č. 654 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí paní Elišky Bádrové, Švédská 247/22, o pacht pozemku p.č 654 v k.ú. 

Tuřany o výměře 128 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 23.8.2022 do 8.9.2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č 654 v k.ú. Tuřany o výměře 128 m2 paní Elišce Bádrové  

a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy, která tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

15. Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Jubilejní - Glocova  

Rada se seznámila se žádostí společnosti Technické sítě Brno a.s. s dokumentací generální opravy 

veřejného osvětlení v ul. Jubilejní – Glocova na parcelách p.č. 1044, 1045, 888/1, 789/1, 879/1, 355, 581, 

755, 527, 466, 689, 353 a 354 v k.ú. Brněnské Ivanovice a 1246/1, 1200/1 v k.ú. Tuřany.   
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Usnesení: 

Rada souhlasí s generální opravou veřejného osvětlení dle přiložené koordinační situace, která tvoří 

přílohu č. 8 zápisu, s výjimkou části ulice Kudrnova (od křižovatky s ulicí Zezulova po křižovatku s ulicí 

Vyšehradská) a s výjimkou části ulice Vyšehradská (od křižovatky s ulicí Jubilejní po křižovatku s ulicí 

Kudrnova), jak je uvedeno v mapě, která tvoří přílohu č. 9 zápisu, a to z důvodu nedávno proběhlé 

rekonstrukce chodníků. Rada souhlasí v označených úsecích pouze s výměnou stožárů veřejného 

osvětlení bez zásahu do opravených chodníků. Rada požaduje pro provedení akce dodržet Obecné 

podmínky zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 10 

zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

16. Různé 

 

17. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 19. 9. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Lenka Smutná 

členka Rady MČ Brno-Tuřany 

 


