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

 

ZÁPIS 

z 106/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 3. 10. 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 106/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 106/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. 10/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 10/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Termín vyúčtování projektů participativního rozpočtu 

Rada se seznámila s termínem vyúčtování do 31.12.2022 u projektů Multifunkční hřiště v Tuřanech 

a Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech, které jsou realizovány v rámci participativního rozpočtu.  

Usnesení:  

Rada žádá Radu města Brna, prostřednictvím Odboru participace MMB, o prodloužení termínu 

vyúčtování dotací na projekty Multifunkční hřiště v Tuřanech a Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech 

realizované v rámci participativního rozpočtu do 31.12.2024. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 
5. Oplocení pozemků při ul. Kaštanová p.č. 49/38, 49/54, 49/55 a 49/56 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

Rada se seznámila se žádostí společnosti Kaštanová 380 s.r.o., o vyjádření ke stavebnímu záměru na 

oplocení pozemků při ul. Kaštanová p.č. 49/38, 49/54, 49/55 a 49/56 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  
Usnesení:  
Rada trvá na svém rozhodnutí z 92/VIII. schůze dne 28. 3. 2022 tak, že nesouhlasí s projektem dle 

situace, která tvoří přílohu č. 3 zápisu, a to z důvodu, že druh a výška plotu nejsou vhodné pro danou 

lokalitu, z umístění plotu je zjevný záměr, aby plot byl posléze využíván jako plocha pro reklamu, jako je 

tomu u plotu u křižovatky Kaštanová x Popelova, a že stavbou plotu budou významně dotčeny kořenové 

systémy stromů podél ul. Kaštanové a hrozí jejich nenávratné poškození. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6.  Brno, Karkulínova, „Vodovod, splašková kanalizace a přípojky k p.č. 3971 k.ú. Tuřany“ 

Rada se seznámila s opakovanou žádostí Ing. Jaroslava Babáka o vyjádření k projektové dokumentaci na 

prodloužení hlavního řadu vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 46 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) v k.ú. Tuřany a vybudování přípojek na pozemek p.č. 3971/1 (zahrada) v k.ú. Tuřany. 

Přípojky budou vybudovány pro připojení chaty e.č. 86 na pozemku p.č. 3971/2 v k.ú. Tuřany.  
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Usnesení:  

Rada souhlasí s projektem „Vodovod, splašková kanalizace a přípojky k p.č. 3971 k.ú. Tuřany“ dle 

situace a průvodní a souhrnné technické zprávy, které tvoří přílohu č. 4 zápisu, a to za podmínky dodržení 

obecných podmínek pro zásah 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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – Plevel nebo bylinka 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. 4. 2022, č. sml.: 22-03-01, uzavřené 

s Mendelovou univerzitou v Brně, jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí (rostlin) na výstavu 

„Plevel nebo bylinka“, a to v souvislosti s prodloužením konání výstavy ze strany městské části. 

Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky do 24. 10. 2022. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. 4. 2022, č. sml.: 22-03-01, 

uzavřené s Mendelovou univerzitou v Brně, jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí (rostlin) na 

výstavu „Plevel nebo bylinka“, jak je uvedeno v příloze č. 6 zápisu, a pověřuje starostu podpisem 

dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

8. Návrh na ukončení smlouvy o dílo 

Rada projednala návrh na ukončení smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2022, č. sml.: 22-01-09, která byla 

uzavřena se společností STAVBY PLUS s.r.o., a jejímž předmětem je oprava fasády kaple v k.ú. 

Brněnské Ivanovice. Důvodem navrhovaného ukončení smlouvy je skutečnost, že zhotovitel při přípravě 

realizace akce zjistil vícepráce v celkovém rozsahu 256 776,21 Kč bez DPH, původní cena díla byla ve 

výši 367 884,84 Kč bez DPH (vícepráce ve výši cca 70 % původní ceny díla). Zhotovitelem vyčíslené 

náklady vynaložené na přípravu realizace díla činí 23 135,20 Kč vč. DPH.  

Usnesení:  
Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2022, č. sml.: 22-01-09, která 

byla uzavřena se společností STAVBY PLUS s.r.o., jejímž předmětem je oprava fasády kaple v k.ú. 

Brněnské Ivanovice, a pověřuje starostu podpisem dohody, jejíž text tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

9. Žádost o individuální dotaci pro rok 2022 

Rada projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2022 na akci Tuřanské hody. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany ve výši  

30.000,- Kč na výdaje spojené s akcí Tuřanské hody, které se konají v říjnu 2022, a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

10. Různé 

Rada projednala konání následující 107/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany, a to s ohledem na 

možné termíny konání ustanovujícího Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany po volbách.  

Usnesení: 

Rada schvaluje konání 107/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany dne 17. 10. 2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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11. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 3. 10. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


