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

ZÁPIS 

z 10/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 13. 2. 2023 
 

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 10/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 10/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Ing. Michala 

Hrtoně podpisem zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Program 3/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 3/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 3/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany 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 rozpočtového opatření č. 2/2023 

9. Pravidla pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva  

a nečlenům Zastupitelstva 

10. Žádost o individuální dotaci pro rok 2023 

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

12. Prodej části pozemku v k.ú. Holásky 

13. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

14. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

15. Různé 

16. Závěr 

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

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2/2023. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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5. Pravidla pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům 

Zastupitelstva  

Rada projednala návrh Pravidel pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany s účinností od 1.3.2023. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným 

členům Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v IX. volebním období 

uvedené v příloze č. 3 zápisu s účinností od 1.3.2023. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

6. Žádost o individuální dotaci pro rok 2023 

Rada projednala žádost Základní umělecké školy Brno, Slunná, příspěvková organizace, o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2023. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole Brno, 

Slunná, příspěvková organizace, ve výši  60 000 Kč a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 4 

zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

7. Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení věcných 

prostředků požární ochrany, a to na 12 ks jednovrstvých zásahových oděvů (komplet) a 6 ks varovných 

zařízení (mrtvý muž) pro JSDH Brno-Holásky. 

Usnesení: 

Rada žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023“ ve výši 96.180,- Kč na pořízení věcných 

prostředků požární ochrany, a to na 12 ks jednovrstvých zásahových oděvů (komplet) a 6 ks varovných 

zařízení (mrtvý muž) pro JSDH Brno-Holásky, a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za 

závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových 

finančních prostředků. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

8. Prodej části  pozemku v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podala paní … … na prodej části 

pozemku p.č. 241/5 o celkové výměře 102 m2 v k.ú. Holásky. Navrhovatelka má zájem o část o výměře 

22 m2. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna, část je ve správě městské části Tuřany a část ve 

správě společnosti Brněnské komunikace a.s. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 241/5 v k.ú. Holásky o výměře 22 m2 dle zákresu 

v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 5 zápisu, paní … … . 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 241/5 v k.ú. Holásky  

o výměře 22 m2 paní Ireně Jamborové. 

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

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

9. Pozemek p.č. 2389 v k.ú. Holásky – žádost o vyjádření   

Rada se seznámila se žádostí Majetkového odboru Magistrátu města Brna o vyjádření k žádosti Správy 

železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, o sdělení, zda má statutární město Brno zájem  

o převod pozemku p.č. 2389 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 442 m2, v k.ú. Holásky. 

Usnesení: 

Rada doporučuje statutárnímu městu Brno nabýt pozemek p.č. 2389 v k.ú. Holásky a souhlasí s budoucí 

správou tohoto pozemku dle čl. 30 Statutu města Brna.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
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10. Souhlas s umístěním komínu 

Rada se seznámila se žádostí o souhlas s umístěním nerezového komínu na severní fasádě rodinného 

domu na adrese U Lípy Svobody 440/1, 620 00 Brno. Komín zasahuje cca 0,5 m do pozemku p.č. 923/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním nerezového komínu na severní fasádě rodinného domu na adrese U Lípy 

Svobody 440/1, 620 00 Brno, přesahující cca 0,5 m na pozemek p.č. 923/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Oprava mostu D1-237.2  

Rada se seznámila s projektem předloženým společností SHP s.r.o., na opravu mostu D1-237.2 (ev. č. 

mostu D1-237.2) na p.č. 75/3, 87/1, 87/4, 87/6, 87/15, 1735, 1742 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Dále 

pokračuje stavba na k.ú. Dolní Heršpice. Jedná se o nutnou opravu v důsledku havarijního stavu 

konstrukcí.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženým projektem opravy mostu, jež tvoří přílohu č. 6 zápisu. Rada požaduje 

dodržet obecné podmínky zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které 

tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

Rada souhlasí s kácením 15 m2 zapojeného porostu dřevin rostoucího na pozemku p.č. 75/3 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Rada projednala žádost Odboru vnitřních věcí MMB o zaslání návrhů stanovení výjimek z doby nočního 

klidu v městské části Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat stanovení výjimek z doby nočního klidu, jak je uvedeno 

včetně zdůvodnění v příloze č. 8 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

13. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Rada projednala žádost Organizačního odboru MMB o zaslání stanoviska městské části k návrhu obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

14. Vyjádření k dopravnímu napojení na účelovou komunikaci 

Rada projednala žádost společnosti 7Z3 s.r.o., o vyjádření k dopravnímu napojení na účelovou 

komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Tuřany, která je ve správě MČ Brno-Tuřany, a to z pozemku p.č. 

3830 v k.ú. Tuřany. Žádost je podána v souvislosti s projekcí a zhotovením stavby „Klubovny pro děti 

v Tuřanech“ na pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s dopravním napojením na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3750 v k.ú. Tuřany 

z pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, včetně umístění plochy stání pro osobní vozidla, a to dle situace, která 

tvoří přílohu č. 9 zápisu, a souhlasí s dopravním napojením na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 

3750 v k.ú. Tuřany z pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany v režimu staveništní dopravy, a to dle situace, 

která tvoří přílohu č. 10 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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15. Vyjádření k umístění reklamních zařízení 

Rada projednala žádost společnosti 7Z3 s.r.o., o vyjádření k umístění reklamních zařízení – dvou 

reklamních plachet na přechodné staveništní oplocení na stavbě „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. 

Tuřany na inženýrské sítě“.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s umístěním reklamních zařízení – dvou reklamních plachet na přechodné staveništní 

oplocení na stavbě „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě“. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Veřejná zakázka – oprava palubovky ve sportovní hale Měšťanská 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava palubovky ve 

sportovní hale Měšťanská“. Svou nabídku podali: 

- SPORT LX s.r.o., částka 723 075,43 Kč vč. DPH, termín realizace červen 2023 nebo dle 

domluvy, záruční doba 36 měsíců; 

- Schenk-sportovní povrchy, spol. s r.o., částka 915 185,92 Kč vč. DPH, termín realizace červenec 

2023, záruční doba 60 měsíců. 

Další oslovení uchazeči (M&M Sportovní povrchy, s.r.o., a SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.) ve 

stanovené lhůtě svou nabídku nepodali. 

Rozpočtová skladba: 3412/5171 

Usnesení: 

Rada odmítá všechny podané nabídky na realizaci veřejné zakázky „Oprava palubovky ve sportovní hale 

Měšťanská“, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků, a ruší zadávací řízení této veřejné zakázky. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

17. Veřejná zakázka – protihluková stěna - DPS 

Rada se seznámila s nabídkou … … , na veřejnou zakázku „Protihluková stěna - DPS“ za částku 55 000 

Kč (není plátce DPH). 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … ... , na realizaci veřejné zakázky „Protihluková stěna - DPS“ za cenu 55 000 

Kč (není plátce DPH). Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných  

v nabídce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

18. Různé 

19. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 13. 2. 2023 

 

 

 

 

____________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Michal Hrtoň 

člen Rady MČ Brno-Tuřany 

 


