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

 

ZÁPIS 

z 6/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 19. 12. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

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 

 

Omluven: 

Radomír Vondra, starosta 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 6/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 6/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Ing. Martina 

Chvátala podpisem zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 16/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 16/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2021/2022 

Rada se seznámila s výročními zprávami o činnosti škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany za 

školní rok 2021/2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany za školní 

rok 2021/2022. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Novostavba rodinného domu Přichystalova, p.č. 4079/4 k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s projektem novostavby rodinného domu na p.č. 4079/4 v k.ú. Tuřany a žádosti … a 

… … o vyjádření k projektu. Jedná se o přízemní rodinný dům na pozemku při ulici Přichystalova. 

Umístění je v souladu s územní studií a respektuje požadavky na požadovaný veřejný prostor. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženou dokumentací novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 4079/4 v k.ú. 

Tuřany, jež tvoří přílohu č. 3 zápisu. Rada požaduje dodržet obecné podmínky zásahu do účelových 

komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Sladovnická, přeložka sdělovacího kabelu,  
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Rada se seznámila s žádostí společnosti T.O.O. spol. s r.o., o souhlas s přeložkou metalického 

sdělovacího kabelu na pozemku p.č. 1084 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je svěřen městské části Brno-

Tuřany, podle přiloženého projektu. Přeložka o délce cca 35 m, kabel uložen v hl. 1,2 m. Důvodem jsou 

práce spojené s výstavbou nového hřiště. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s přeložkou sdělovacího kabelu podle výkresu, jež tvoří přílohu č. 5 zápisu, na pozemku 

p.č. 1084 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada požaduje projednat přeložku kabelu s pachtýřem pozemku, 

společností AGRO Brno - Tuřany a.s., a dodržet obecné podmínky zásahu do účelových komunikací  

a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Odstranění částí nadzemního vedení a položení nového kabelu VN820 

Rada se seznámila s žádostí společnosti EEIKA s.r.o., o souhlas s projektem na položení nového kabelu 

z trafostanice Jahodová do budoucí trafostanice Petlákova (není součástí projektu). Trasa kabelů vede po 

pozemcích statutárního města i pozemcích soukromých. Stanovisko se týká pozemků p.č. 1341/1  

a p.č. 1343/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, které má městská část Brno-Tuřany svěřeny a jsou 

propachtovány společnosti AGRO Brno - Tuřany a.s. 

Usnesení: 
Rada souhlasí s projektem položení nového kabelu z trafostanice Jahodová do budoucí trafostanice 

Petlákova (která není součástí projektu) na pozemcích p.č. 1341/1 a p.č. 1343/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

a po propojení s odstraněním části nadzemního vedení včetně odstranění sloupů v úseku od trafostanice 

Jahodová po dvousloup na pozemku p.č. 245 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada požaduje projednat projekt 

s pachtýřem pozemků společností AGRO Brno - Tuřany a.s., a dodržet obecné podmínky zásahu do 

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

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Prodej části pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s opakovaným návrhem na dispozici s majetkem města, který podala společnost 

BARABA Brno s.r.o. na prodej částí pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to p.č. 1352/33 o výměře  

485 m2 a p.č. 1352/32 o výměře 354 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a pronajaty 

Městské policii Brno. Ta vyslovila s prodejem souhlas za podmínky zachování příjezdu k bráně na 

pozemek 1352/32 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Případný prodej neohrozí využitelnost pozemků, od kterých 

jsou odděleny. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1352/33 o výměře 485 m2  

a p.č. 1352/32 o výměře 354 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna 

společnosti BARABA Brno s.r.o., dotčené části pozemku jsou vyznačeny v mapě, která tvoří přílohu č. 8 

zápisu. 

Hlasování: pro: 3, proti: 1, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

9. Ul. Jubilejní, vyhrazené parkovací stání 

Rada se seznámila se žádostí paní … …, … …, …, o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího 

stání pro osobu s průkazem ZTP na ulici Jubilejní.   

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro … … (držitelku průkazu ZTP) na ulici 

Jubilejní. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Jmenování členů komisí Rady MČ Brno-Tuřany 

Rada projednala jmenování členů komisí Rady MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 
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Rada jmenuje členy komisí Rady MČ Brno-Tuřany takto:  

Komise výstavby a rozvoje – Ing. arch. Lenka Novák Axmanová; Antonín Beneš; Ing. Michal Hrtoň; 

Tomáš Kopecký; Martin Lengál; Ing. Zdeněk Oprchal; Leoš Prokeš, MBA; Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.; 

Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D.; Antonín Tůma; 

Komise sociální – Jiřina Bílá; Mgr. et. Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.; Mgr. Marie Havlátová; Mgr. 

Ludmila Havránková; Jitka Heřmanská; Marie Keprtová; Marie Koblížková; Marie Konvičná; Františka 

Kunderová; Bc. Renata Ludinová; Jana Nováková; Miroslava Šnajdrová; Marie Trödlerová; Marie 

Vondrová;  

Komise životního prostředí – Marek Blažek; Monika Fišerová; Ing. arch. et. Ing. Lucie Kostková; Ing. 

Anna Magni; 

Komise kulturní a sportovní – Drahomíra Doležalová; Michaela Hrtoňová; Bc. Aleš Jakubec; Ivana 

Kolečková; Jiří Koukal; Jana Kršáková; Ing. Jana Kučerová; Lenka Odehnalová; Iva Podborská, DiS.; 

Petra Poláková; Jana Tůmová; Petr Valášek; 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Pověření k výkonu působnosti zadavatele veřejné zakázky 

Rada se seznámila postupem při zadávání veřejných zakázek, kde je zadavatelem statutární město Brno, 

městská část Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada pověřuje tajemníka ÚMČ Brno-Tuřany k provedení dílčích úkonů při zadávání veřejných zakázek, 

kde je zadavatelem statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, a to u všech zakázek zadávaných 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně zakázek 

malého rozsahu, zejména k provedení průzkumu trhu, k podání výzvy, k podání nabídky, k otevření 

nabídek, k posouzení a hodnocení nabídek, k oznámení o výběru dodavatele, k oznámení o výsledku 

zadávacího řízení, k podání písemné zprávy zadavatele a k uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

Tajemník je oprávněn pověřit k provedení některých konkrétních dílčích úkonů další zaměstnance ÚMČ 

Brno-Tuřany. Toto pověření tajemníka se nevztahuje na výběr dodavatele, uzavření realizační smlouvy  

a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

12. Veřejná zakázka – hlavní roční kontrola hřišť a sportovišť v MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Hlavní roční kontrola hřišť 

a sportovišť v MČ Brno-Tuřany“. Svou nabídku podal:  

- … …, částka 23 595 Kč vč. DPH ročně.  

Ostatní oslovení uchazeči (FLORA SERVIS GROUP s.r.o., a hřiště.cz, s.r.o.) ve stanoveném termínu 

svou nabídku nepodali.  

Rozpočtová skladba: 3745/5169 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … … na realizaci veřejné zakázky „Hlavní roční kontrola hřišť a sportovišť v 

MČ Brno-Tuřany“ za cenu 23 595 Kč vč. DPH ročně, a to z důvodu jediné podané nabídky. Rada ukládá 

úřadu připravit smlouvu za podmínek daných ve výzvě a nabídce a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Dohoda o vzájemném postupu při vybudování a správě účelové komunikace 

Rada se seznámila s upraveným návrhem dohody o vzájemném postupu při vybudování a správě 

účelových komunikací v k.ú. Brněnské Ivanovice a k.ú. Tuřany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to  

v rámci plánovaného rozšíření dálnice. 
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Usnesení: 

Rada schvaluje dohodu o vzájemném postupu při vybudování a správě účelových komunikací v k.ú. 

Tuřany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to v rámci plánovaného rozšíření dálnice, a pověřuje starostu 

podpisem dohody, jejíž text tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Výpůjčka mantinelů ze sportovní haly Měšťanská 

Rada opětovně projednala návrh poskytnout florbalové mantinely ze sportovní haly Měšťanská 

Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany, z.s., jako výpůjčku za situace, kdy o polovinu těchto mantinelů 

projevila zájem Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.  

Usnesení: 

Rada revokuje část usnesení z 2/IX. schůze Rady městské části ze dne 7. 11. 2022 tak, že schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Tuřany, z.s., na polovinu florbalových 

mantinelů ze sportovní haly Měšťanská, schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Tělovýchovnou 

jednotou Holásky, z.s., na druhou polovinu florbalových mantinelů ze sportovní haly Měšťanská 

a pověřuje starostu podpisem smluv, jejichž text tvoří přílohu č. 10 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

15. Smlouva o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu na Slavnostech 

tuřanského zelí dne 9. 9. 2023, uzavíranou s panem … …, producentem skupiny. Cena za koncert činí 

částku 82.000 Kč bez DPH (99.220,- Kč vč. DPH).  

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu na Slavnostech 

tuřanského zelí dne 9. 9. 2023, uzavíranou s panem … …, producentem skupiny, za částku 82.000 Kč bez 

DPH (99.220,- Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 11 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Smlouva o provozování veřejné hudební produkce - Poutníci 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o provozování veřejné hudební produkce skupiny Poutníci na 

Slavnostech tuřanského zelí dne 9. 9. 2023, uzavíranou s panem … …, zástupcem skupiny. Cena za 

koncert činí částku 23.000 Kč bez DPH (nejsou plátci DPH). 

Usnesení: 

Rada schvaluje uzavření smlouvy o provozování veřejné hudební produkce skupiny Poutníci na 

Slavnostech tuřanského zelí dne 9. 9. 2023, uzavíranou s panem … …, zástupcem skupiny, za částku 

23.000 Kč bez DPH (nejsou plátci) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 12 

zápisu.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Různé 

18. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 19. 12. 2022 

 

 

____________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 

____________________ 

Ing. Martin Chvátal 

člen Rady MČ Brno-Tuřany 


