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

 

ZÁPIS 

z 1/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 24. 10. 2022 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Michal Hrtoň, člen Rady; Ing. 

Martin Chvátal, člen Rady; Ing. Jiří Protivínský, Ph.D., člen Rady  

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 1/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

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

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 11/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 11/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2  zápisu. 

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

Zajistí: OE          Termín: RMČ 

4. Přijetí finančního daru pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

Rada se seznámila s žádostí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, o udělení 

souhlasu s přijetím finančního daru na charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přijetím finančního daru do výše 12 160 Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na 

období od 1.10.2022 do 30.6.2023 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu 

Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace. 

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

Zajistí: OE          Termín: RMČ 

5. Komunikační obchvat Tuřan – změna DUR 

Rada se seznámila s žádostí společnosti Brněnské komunikace a.s., o stanovisko ke změně dokumentace 

pro územní řízení komunikačního obchvatu Tuřan.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací komunikačního obchvatu Tuřan v úrovní DUR. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

6. Vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 1234/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s žádostí společnosti Aqua enviro s.r.o., o souhlas s provedením dvou vrtů pro tepelné 

čerpadlo země – voda na pozemku p.č. 1234/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Tento pozemek sousedí 

s pozemkem p.č. 1233 v k.ú. Brněnské Ivanovice ostatní plocha, ostatní komunikace, který má městská 

část Brno-Tuřany ve správě a slouží jako příjezdová komunikace. 
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Usnesení: 

Rada požaduje doložit projektovou dokumentaci, ze které bude zřejmý záměr stavebníka na pozemku 

p.č. 1234/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, a požaduje doložit stanovisko Obecního vodního družstva 

Balbínův pramen k provedení vrtů. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

7. Přístavba a nástavba RD Jubilejní 132/43, Brno 

Rada se seznámila se žádostí … a … …, zastoupených Ing. Vladimírem Kratochvílem, o vyjádření k 

projektu „Přístavba a nástavba RD Jubilejní 132/43“. Stavbou mají vzniknout dvě bytové jednotky, každá 

se samostatným vstupem, v souhrnné technické zprávě je uvedena potřeba čtyř parkovacích míst. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektem „Přístavba a nástavba RD Jubilejní 132/43“, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

v okolí neumožňuje parkování na přilehlých komunikacích. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podali … a … … na prodej  pozemků 

v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to p.č. 302/2 o výměře 60 m2 a p.č. 302/3 o výměře 11 m2. Pozemky jsou ve 

vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny městské části Brno-Tuřany  

a propachtovány žadatelům.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků p.č. 302/2 o výměře 60 m2 a p.č. 302/3  

o výměře 11 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna … a … …. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

9. Návrh na pověření oddávajícího pro městskou část Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, pověřit členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, Bc. Michala Krátkého  

a Mgr. Pavla Šnajdra, Ph.D., přijímáním prohlášení o uzavření manželství snoubenců dle § 11a zákona  

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, a udělit jim právo užívání 

závěsného odznaku se státním znakem při občanských obřadech. 

Usnesení: 

Rada pověřuje, v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, Bc. Michala Krátkého a Mgr. Pavla Šnajdra, 

Ph.D., přijímáním prohlášení o uzavření manželství snoubenců dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb.,  

o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, a uděluje jim právo užívání závěsného 

odznaku se státním znakem při občanských obřadech.  

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

Zajistí: OV     Termín: ihned 

10. Harmonogram schůzí RMČ 2022 

Rada projednala návrh termínů schůzí RMČ do konce roku 2022.  

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny konání schůzí RMČ do konce roku 2022, jak je uvedeno v příloze č. 4 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Zřízení komisí Rady MČ Brno-Tuřany 

Rada projednala zřízení komisí jako svých iniciativních a poradních orgánů. 

Usnesení: 
Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: 
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Komise výstavby a rozvoje  

Komise sociální  

Komise životního prostředí  

Komise kulturní a sportovní  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Zimní údržba komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská 2022/2023 

Rada se seznámila s cenovou nabídkou Martina Minkse, IČ 69756678, Terezy Novákové 101, 621 00 

Brno, na provádění zimní údržby komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská za celkovou cenu za 

zimní období 2022/2023 (5 měsíců) ve výši 41.140 Kč vč. DPH (8.228 Kč vč. DPH/měsíc). 

Rozpočtová skladba: 3412/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje cenovou nabídku Martina Minkse, IČ 69756678, Terezy Novákové 101, Brno, na 

provádění zimní údržby komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 

2022/2023 (5 měsíců) ve výši 41.140 Kč vč. DPH (8.228 Kč vč. DPH/měsíc). Rada schvaluje text 

smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Různé 

14. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 24. 10. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


