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

 

USNESENÍ 

přijatá na 2/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 8. 12. 2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 2/IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu pana Ing. Michala Hrtoně a pana Petra Valáška. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 2/IX. zasedání Zastupitelstva takto: 

1. Technický bod  

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva 

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady 

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva 

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty 

7. Návrhy a podněty občanů 

8. Návrh rozpočtu na rok 2023 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2022 

10. Pravidla pro rozpočtové opatření vyhrazená RMČ pro rok 2023 

11. Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity 

12. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2022 

13. Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol 

14. Prodej pozemků p.č. 302/2 a p.č. 302/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

15. Prodej částí pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

16. Prodej pozemku p.č. 693 v k.ú. Tuřany 

17. Prodej části pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Dvorska 

18. Předkupní právo k chatě č.e. 57 v k.ú. Tuřany 

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

20. Různé 

21. Závěr 

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh rozpočtu na rok 2023 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2023 uvedený 

v příloze usnesení, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro uvolněné zastupitele na rok 2023 

dle tabulek č. 1-3 uvedených v příloze usnesení a pověřuje Radu městské části Brno-Tuřany 

zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

 

Bod 9. programu ZMČ – Návrh rozpočtového opatření č. 15/2022 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod. 10. programu ZMČ – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2023 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 

2023 uvedená v příloze usnesení. 

 

Bod 11. programu ZMČ – Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní 

aktivity 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné 

a sportovní aktivity, jehož text tvoří přílohu usnesení. 
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Bod 12. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za 

období 1-9/2022. 

 

Bod 13. programu ZMČ – Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol 

Zastupitelstvo MČ Brno-uřany souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 2/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Brnem a části školských obvodů 

základních škol zřízených statutárním městem Brnem, ve znění pozdějších vyhlášek, a souhlasí se 

stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených 

statutárním městem Brnem a část školského obvodu mateřské školy zřízené statutárním městem Brnem, 

ve znění pozdějších vyhlášek. 

 

Bod 14. programu ZMČ – Prodej pozemků p.č. 302/2 a p.č. 302/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí 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 … …. 

 

Bod 15. programu ZMČ – Prodej částí pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem částí pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice o celkové výměře 18 m2, které jsou připloceny k pozemkům jiných vlastníků, a které jsou 

vyznačené ve vyčíslení výměr jako část A a B, vyčíslení výměr tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 16. programu ZMČ – Prodej pozemku p.č. 693 v k.ú. Tuřany 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem pozemku p.č. 693 v k.ú. Tuřany o výměře 175 m2 

paní … …. 

 

Bod 17. programu ZMČ – Prodej části pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Dvorska 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 284/1 o výměře 36 m2 v k.ú. 

Dvorska, dotčená část pozemku je uvedena v mapě, která tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 18. programu ZMČ – Předkupní právo k chatě č.e. 57 v k.ú. Tuřany 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna. 

 

Bod 19. programu ZMČ – Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2023 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany pro rok 2023, jak je uvedeno v příloze usnesení. 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Michal Hrtoň 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

Radomír Vondra 

starosta  

MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

____________________ 

Petr Valášek 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 


