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

 

ZÁPIS 

z 107/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 17. 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 107/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 107/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 – I. etapa 

Rada projednala I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2023. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2023 uvedenou v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 

Rada projednala návrhy střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 Mateřské školy Brno, U Lípy 

Svobody 3, příspěvková organizace, Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a Základní školy Brno, Měšťanská 21, 

příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 
5. MŠ U Lípy Svobody – souhlas s provedením rozpočtového opatření 

Rada projednala žádost Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, o souhlas 

s provedením rozpočtového opatření spočívajícím ve snížení závazné položky v rozpočtu organizace.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s provedením rozpočtového opatření u Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, 

příspěvková organizace, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: OE      Termín: RMČ 

6. Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany 

v období vánočních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 5 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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7. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro JSDH Brno-Holásky. 

Usnesení: 

Rada žádá o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky ve výši skutečných výdajů za období od 1.8.2021 do 31.8.2022 za odbornou přípravu, za 

uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky a bere na  vědomí, že městská část plně odpovídá za 

závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových 

finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 

8. REKO MS Brno, Dvorecká 

Rada se seznámila se žádostí společnosti GAsAG, spol. s r.o., o vyjádření k dokumentací pro umístění  

a realizaci stavby STL plynovodu a přípojek na ulici Dvorecké.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem realizace stavby STL plynovodu a přípojek na ulici Dvorecké dle situace  

a technické zprávy, které tvoří přílohu č. 6 zápisu. Rada požaduje pro provedení akce dodržet Obecné 

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

zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

9. Odstranění skleníků – AGRO Brno-Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí …, …, …, ..., s dokumentací odstranění skleníků AGRO Brno – Tuřany. 

Projekt byl projednán a odsouhlasen na 94/VIII. RMČ. V rámci projednávání vyplynul požadavek na 

souhlas MČ jíž je svěřen sousední pozemek p.č. 76/93 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem dle situace a technické zprávy, které tvoří přílohu č. 8 zápisu. Rada požaduje 

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

Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

10. Areál firmy Bascotrans s.r.o. – Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí společnosti BASCOTRANS s.r.o., o vyjádření k dokumentaci pro dodatečné 

povolení stavby v areálu společnosti. Jedná se o novostavbu autoservisu, ocelového přístřešku a areálové 

dopravní a technické infrastruktury, zpevněné plochy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Záměr se připravuje na pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. Brněnské Ivanovice s tím, že na pozemek 1316/1  

v k.ú. Brněnské Ivanovice přesahuje požárně nebezpečný prostor.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací pro dodatečné povolení stavby „AREÁL FIRMY 

BASCOTRANS s.r.o. – BRNĚNSKÉ IVANOVICE, dodatečné povolení stavby - autoservis, ocelový 

přístřešek, areálová dopravní a technická infrastruktura“, realizované na pozemku p.č. 1316/10 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice, a souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 1316/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

11.  Napojení na kanalizaci – MŠ Zapletalova 

Rada se seznámila s nabídkou společnosti H.K.U., spol. s r.o., na napojení budovy MŠ Zapletalova na 

kanalizaci za částku 48 668 Kč bez DPH (58 888,28 Kč vč. DPH). Předmětem nabídky je přepojení 2 ks 

kanalizačního potrubí, zbudování revizní šachty, obsyp a zásyp kanalizace a předláždění dotčených 

chodníkových ploch. 

Rozpočtová skladba: 3111/5171 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku společnosti H.K.U., spol. s r.o., na napojení budovy MŠ Zapletalova na 

kanalizaci za částku 48 668 Kč bez DPH (58 888,28 Kč vč. DPH). Rada ukládá úřadu připravit 

objednávku za podmínek daných v nabídce a pověřuje starostu podpisem této objednávky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

12. Prodloužení dočasnosti stavby účelové komunikace 

Rada se seznámila s návrhem společnosti DUFONEV R.C., a.s., na prodloužení dočasnosti stavby 

účelové komunikace, umístěné na částech pozemků p.č. 3500/1, 3501/1, 3533, 3534/4, 3548/4 a 4822 

v k.ú. Tuřany, a to o tři roky od 11. 1. 2023 v úseku souběhu při D1 (km 0,000 až km 0,750), a o povolení 

stavby trvalé ve zbývajícím úseku (km 0,750 až km 1,120). 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením dočasnosti stavby účelové komunikace, umístěné na částech pozemků p.č. 

3500/1, 3501/1, 3533, 3534/4, 3548/4 a 4822 v k.ú. Tuřany (dále jen „účelová komunikace“), o tři roky 

od 11. 1. 2023 a souhlasí s povolením celé stavby účelové komunikace jako stavby trvalé, a to za 

předpokladu splnění podmínky, že stavba účelové komunikace bude v celém úseku (km 0,000 až km 

1,120) vedena jako stavba dočasná, nebo jako stavba trvalá. Rada pověřuje společnost DUFONEV R.C., 

a.s., podáním žádosti místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu v souladu s tímto usnesením. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Vestavba bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2022, č. sml.: 22-01-06, uzavřené se 

společností INSTAVA s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „Vestavba bufetu do vestibulu sportovní 

haly Měšťanská“. Předmětem dodatku jsou méněpráce, které vyplynuly při realizaci akce, a s tím 

související snížení ceny díla o 215 334,89 Kč bez DPH (260 555,22 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2022, č. sml.: 22-01-06, uzavřené 

se společností INSTAVA s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „Vestavba bufetu do vestibulu 

sportovní haly Měšťanská“, jak je uvedeno v příloze č. 10 zápisu, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

14. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vestavba bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská – 

nábytková část 

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 8. 2022, č. sml.: 22-00-17, uzavřené se 

společností Interiery Toman s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „Vestavba bufetu do vestibulu 

sportovní haly Měšťanská – nábytková část“. Předmětem dodatku jsou vícepráce, které vyplynuly při 

realizaci akce, a s tím související zvýšení ceny díla o 119 070 Kč bez DPH (144 074,70 Kč vč. DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 8. 2022, č. sml.: 22-00-17, uzavřené se 

společností Interiery Toman s.r.o., jejímž předmětem je realizace akce „Vestavba bufetu do vestibulu 

sportovní haly Měšťanská – nábytková část“, jak je uvedeno v příloze č. 11 zápisu, a pověřuje starostu 

podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

15. Smlouva o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení 2022 

Rada projednala návrh smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení 2022 od Technických sítí 

Brno, akciové společnosti, za částku 5.187,65 Kč bez DPH.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení 2022 s Technickými 

sítěmi Brno, akciovou společností, za částku 5 187,65 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 12 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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16. Komise kulturní a sportovní – zápis ze dne 21. 9. 2022 

Rada projednala zápis z 16/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 21. 9. 2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 16/VIII. schůze Komise kulturní a sportovní, která se konala dne 21. 9. 

2022. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

17. Různé 

18. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 17. 10. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


