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

 

ZÁPIS 

z 2/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 7. 11. 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 2/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 2/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. 12/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 12/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

Rada se seznámila s návrhem Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na 

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce do 76.132,- Kč za 

účelem pořízení profesionální myčky do výdejny stravy. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, na převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce do 76.132,- Kč za účelem 

pořízení profesionální myčky do výdejny stravy. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Žádosti o individuální dotace pro rok 2022 

Rada projednala žádosti Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech o poskytnutí 

individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2022.   

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací Náboženské obci Církve československé husitské  

v Brně-Tuřanech dle tabulky uvedené v příloze č. 3 zápisu a pověřuje starostu podpisem smluv  

o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

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

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

Tuřany za období 1-9/2022.  

Usnesení: 

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

Tuřany za období 1-9/2022. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 

7. Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu bytu 
Rada projednala návrh dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno, s nájemkyní … 

…. 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu bytu v domě Pastevní 1, Brno, s nájemkyní 

… …, jehož text tvoří přílohu č. 4 zápisu, a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

8. Žádost o zpracování investičního záměru - ul. Tuřanská 
Rada se seznámila s předloženou žádostí o investiční záměr na akci „Úprava ulice Tuřanská (II8/380)  

a chodníků mezi ul. Jahodová a U Lípy Svobody“. Jedná se o úpravu komunikace v nepřehledném úseku. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s podáním žádostí o vypracování investičního záměru na akci „Úprava ulice Tuřanská 

(II8/380) a chodníků mezi ul. Jahodová a U Lípy Svobody“ podle studie, která tvoří přílohu č. 5 zápisu  

a pověřuje starostu podpisem žádosti. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Žádost o zpracování investičního záměru - ZŠ Požární 

Rada se seznámila s předloženou žádostí o investiční záměr na přístavbu tělocvičny ZŠ Požární. Jedná se 

o přístavbu tělocvičny s příslušným zázemím, novými šatnami a odbornou učebnou v patře.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s podáním žádostí o vypracování investičního záměru na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ 

Požární“ podle dokumentace pro společné povolení stavby a pověřuje starostu podpisem žádosti. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

10. Žádost o prodloužení veřejného osvětlení 
Rada se seznámila s žádostí na společnost Technické sítě Brno a.s., o prodloužení veřejného osvětlení na 

ulici Sokolnická dle přiložených zákresů do technické mapy města Brna.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s podáním žádostí o prodloužení veřejného osvětlení v ulici Sokolnická a pověřuje 

starostu podpisem žádosti.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany pro rok 2023 

Rada projednala návrh harmonogramu schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany pro rok 2023, jak je uvedeno 

v příloze č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2023 

Rada projednala návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 2023. 

Usnesení: 
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany pro rok 2023, jak je uvedeno v příloze č. 7 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 
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13. Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Rada projednala návrh nové Metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Usnesení: 

Rada schvaluje Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejíž text je uveden v příloze 

č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

14. Výměna mantinelů ve sportovní hale Měšťanská 

Rada projednala návrh SK TROOPERS z.s., na výměnu florbalových mantinelů ve sportovní hale 

Měšťanská za mantinely v jejich vlastnictví, které by mohli dále užívat i ostatní uživatelé haly. Současně 

je navrhováno poskytnout nynější mantinely Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany jako výpůjčku. 

Usnesení: 

Rada schvaluje výměnu florbalových mantinelů ve sportovní hale Měšťanská za mantinely ve vlastnictví 

SK TROOPERS z.s., schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k užívání sportoviště uzavřené 

s SK TROOPERS z.s., č. sml. 22-02-12, text dodatku tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu, schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Tuřany, jejíž text tvoří přílohu č. 10 zápisu,  

a pověřuje starostu podpisem dodatku a smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

15. Různé 

16. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 7. 11. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


