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

 

ZÁPIS 

z 7/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 2. 1. 2023 
 

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 7/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 7/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2023 

Rada projednala předložený rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2023 podle podrobné rozpočtové 

skladby.  

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2023 podle podrobné rozpočtové skladby. 

Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Veřejná zakázka – havarijní pojištění dodávkového automobilu pro pracovní četu 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „havarijní pojištění 

dodávkového automobilu pro pracovní četu“. Součástí nabídek je povinné ručení. Aktuální pojistné od 

Generali České pojišťovny, a.s., je 16.762,- Kč (limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč), 

po navýšení na rok 2023 by bylo 18.410,- Kč. Průzkumem trhu byly zjištěny tyto další nabídky:  

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., limit 200/200 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 

20.212 Kč;  

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 

20.384 Kč (vyšší objem doplňkových služeb);  

- Pojišťovna VZP, a.s., limit 140/140 mil. Kč, spoluúčast 5.000 Kč, částka 26.234 Kč;  

- UNIQUA Pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 28.377 Kč;  

- Kooperativa pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 30.097 Kč;  

- DIRECT pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 7 %, min. 7.000 Kč, částka 37.881 Kč;  

- ČSOB Pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5.000 Kč, částka 40.132 Kč;  

- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., limit 100/100 mil. Kč, spoluúčast 5 %, min. 5.000 Kč, částka 

47.558 Kč.  

Rozpočtová skladba: 3639/5163 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Generali České pojišťovny, a.s., na realizaci veřejné zakázky „havarijní pojištění 

dodávkového automobilu pro pracovní četu“ za cenu 18.410,- Kč ročně, a to z důvodu nejnižší nabídkové 

ceny.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 



 2 

5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

Rada se seznámila s návrhem Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, na převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce 98.615,- Kč za účelem 

pořízení interaktivního displeje a mobilního stojanu.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s návrhem Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, na převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce 98.615,- Kč za účelem pořízení 

interaktivního displeje a mobilního stojanu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

6. Odstranění částí nadzemního vedení VN820 

Rada se seznámila s žádostí společnosti Puttner s.r.o., o souhlas s projektem na odstranění stávajícího 

nadzemního vedení VN vč. podpěrných bodů (P.B.). Jedná se o 2 úseky trasy VN820 od P.B. 86 na 

pozemku p.č. 2193 v k.ú. Holásky po trafostanici v ul. U Potoka v délce 444 m. Dále pak mezi P.B. 70 na 

pozemku p.č. 298/4 v k.ú. Holásky a P.B. 76 na pozemku p.č. 1074 v k.ú. Brněnské Ivanovice v délce  

406 m.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem na odstranění stávajícího vedení VN vč. podpěrných bodů v rámci akce 

„Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN – odstranění stavby“, a to za podmínky, že bude vykopáno 

rušené podzemní vedení v délce 43 m mezi posledním podpěrným bodem nadzemního vedení  

a trafostanicí U Potoka, a za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací  

a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Výpověď smlouvy o provádění servisní činnost 

Rada projednala provádění servisní činnosti na vzduchotechnickém a klimatizačním zařízení ve sportovní 

hale Měšťanská 23, a to na základě smlouvy č. 18-01-15 ze dne 20. 8. 2018 uzavřené se společností 

AISECO s.r.o. 

Usnesení: 

Rada vypovídá smlouvu o provádění servisní činnosti na vzduchotechnickém a klimatizačním zařízení ve 

sportovní hale Měšťanská 23, a to na základě smlouvy č. 18-01-15 ze dne 20. 8. 2018 uzavřené se 

společností AISECO s.r.o. Rada ukládá úřadu připravit výpověď smlouvy a pověřuje starostu podpisem 

této výpovědi.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

8. Veřejná zakázka – připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Připojení pozemku p.č. 

3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě“. Svou nabídku podali: 

- 7Z3 s.r.o., částka 599 000 Kč (není plátce DPH), zahájení realizace 1. 3. 2023.  

Ostatní oslovení uchazeči (KOMFORT, a.s., Moravská stavební unie – MSU s.r.o.) ve stanoveném 

termínu svou nabídku nepodali.  

Rozpočtová skladba: 3429/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku 7Z3 s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. 

Tuřany na inženýrské sítě“ za cenu 599 000 Kč (není plátce DPH), 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0  

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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9. Program „Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“ 

Rada projednala návrh nového programu „Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“, 

který má být účinný od 2. 1. 2023.  

Usnesení: 

Rada schvaluje program „Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany“, a schvaluje text 

programu, který tvoří přílohu č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. 

ÚR/03/2022 s EG.D, a.s., a to v rámci výstavby energetického zařízení na akci „Připojení pozemku p. č. 

3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě“. 

Usnesení: 

Rada schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. ÚR/03/2022 s EG.D, a.s., 

a to v rámci výstavby energetického zařízení na akci „Připojení pozemku p. č. 3830 v k.ú. Tuřany na 

inženýrské sítě“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

V Brně-Tuřanech 2. 1. 2023 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


