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

 

ZÁPIS 

z 11/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 27. 2. 2023 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Michal Hrtoň, člen Rady; Ing. 

Martin Chvátal, člen Rady;  

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluven: 

Ing. Jiří Protivínský, Ph.D., člen Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 11/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 11/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Rada se seznámila s výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy 

Svobody 3 a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, za období od 1.7.2021 do 30.6.2022. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích 

Základní škola Brno, Měšťanská 21, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, U Lípy 

Svobody 3, a Mateřská škola Brno, V Aleji 2, za období od 1.7.2021 do 30.6.2022.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 

Rada se seznámila s návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 předložené Mateřskou školou 

Brno, Holásecká 11, Mateřskou školou Brno, V Aleji 2, Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3,  

a Základní školou Brno, Měšťanská 21. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočet příspěvkových organizací na rok 2023 předložený Mateřskou školou Brno, 

Holásecká 11, Mateřskou školou Brno, V Aleji 2, Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3, a Základní 

školou Brno, Měšťanská 21, dle tabulek uvedených v příloze č. 2 zápisu a stanovuje položky platy 

zaměstnanců, OON, zdravotní a sociální pojištění, čerpané z neinvestiční dotace od městské části Brno-

Tuřany, jako závazné položky.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Přerušení provozu mateřských škol v období letních prázdnin 

Rada projednala návrhy ředitelek mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany na přerušení 

provozu mateřských škol v období letních prázdnin dle přiloženého rozpisu.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany  

v období letních prázdnin dle tabulky uvedené v příloze č. 3 zápisu.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 
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6. Žádosti o individuální dotace pro rok 2023 

Rada projednala žádosti organizací o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu městské části Brno-

Tuřany pro rok 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací organizacím dle tabulky uvedené v příloze č. 4 zápisu  

a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací.  

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

7. Prodloužení splaškové kanalizace Tuřany 

Rada se seznámila s projektem předloženým … … na stavbu Prodloužení splaškové kanalizace Tuřany. 

Jedná se o novou splaškovou kanalizaci v ulicích Sokolnická a Dvorecká s dotčenými pozemky p.č. 494, 

486/1 a 486/7 v k.ú. Tuřany. Prodloužená kanalizace bude sloužit pro připojení domů na pozemcích p.č. 

1543, 1544 a 1545 v k.ú. Tuřany. Přípojky budou součástí samostatné dokumentace. 

Usnesení: 

Rada požaduje předložit dopravní řešení v průběhu stavby, především řešení objízdných tras pro dopravu 

včetně MHD. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

8. Cyklostezka Tuřany – Dvorska – 1. etapa 

Rada se seznámila s projektem předloženým … … na stavbu cyklostezky Tuřany – Dvorska – 1. etapu. 

Jedná se o účelovou komunikaci s funkcí stezky pro společný provoz chodců a cyklistů. Investorem je 

statutární město Brno. První etapa zahrnuje úsek začínající cca 100 m od budoucí křižovatky s obchvatem 

Tuřan po začátek zástavby na ul. Zapletalova. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s předloženým projektem na stavbu cyklostezky Tuřany – Dvorska – 1. etapu, jež tvoří 

přílohu č. 5 zápisu.  

Rada souhlasí s převzetím travních porostů do správy městské části Brno-Tuřany.  

Rada souhlasí s předáním stromořadí, po uplynutí smluvně zajištěné péče prováděné zhotovitelem, 

společnosti Veřejná zeleň města Brna p.o. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

9. Komise životního prostředí – zápis 

Rada projednala zápis z 1/IX. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 8. 2. 2023. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 1/IX. schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 8. 2. 2023. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

10. Hostingové služby 

Rada se seznámila se sdělením společnosti SIMPLO s.r.o., ohledně nuceného navýšení cen hostingových 

služeb z částky 600 Kč/měsíc bez DPH na částku 800 Kč/měsíc bez DPH. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zvýšením cen hostingových služeb společnosti SIMPLO s.r.o., z částky 600 Kč/měsíc 

bez DPH na částku 800 Kč/měsíc bez DPH. Rada ukládá Úřadu připravit dodatek ke smlouvě  

o poskytování služeb hostingu ze dne 28. 7. 2017 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

11. Rámcová smlouva LISTY 

Rada se seznámila s návrhem nové rámcové smlouvy uzavírané se Střední školou grafickou Brno, 

příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je příprava a tisk periodika „LISTY“. Uzavřením nové 

rámcové smlouvy dochází k navýšení ceny na 3 800 Kč za grafické zpracování (z 2 378 Kč), na 19 253 

Kč za 16 stran tisku (z 16 000 Kč), na 22 159 Kč za 20 stran tisku (z 17 000 Kč) a na 23 492 Kč za 24 

stran tisku (z 18 000 Kč).  
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Usnesení: 

Rada souhlasí s uzavření nové rámcové smlouvy uzavírané se Střední školou grafickou Brno, 

příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je příprava a tisk periodika „LISTY“, a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy, jejíž text tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

12. Zplnomocnění společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. 

Rada projednala žádost společnosti SAKO Brno SOLAR a.s., aby jí byla udělena plná moc k právnímu 

jednání spočívajícím ve vydávání, udělování a podepisování prohlášení o souhlasu vlastníka nemovitosti 

s umístěním výrobny na nemovitosti za zmocnitele obsahujícího: 

- souhlas s umístěním a provozem výrobny elektřiny na nemovitosti zmocnitele, 

- souhlas se stavbou (rozšířením nebo změnou) rozvodného zařízení na nemovitosti zmocnitele a 

- potvrzení o seznámení zmocnitele o tom, že provozovatel distribuční soustavy dle zákona  

č. 458/2000 Sb., § 25 odst. 4, písm. f), má právo vstupovat a vjíždět na nemovitosti zmocnitele 

v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, 

a to za nemovitosti ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 
Rada souhlasí s udělením plné moci společnosti SAKO Brno SOLAR a.s., k právnímu jednání 

spočívajícím ve vydávání, udělování a podepisování prohlášení o souhlasu vlastníka nemovitosti 

s umístěním výrobny na nemovitosti za zmocnitele obsahujícího: 

- souhlas s umístěním a provozem výrobny elektřiny na nemovitosti zmocnitele, 

- souhlas se stavbou (rozšířením nebo změnou) rozvodného zařízení na nemovitosti zmocnitele a 

- potvrzení o seznámení zmocnitele o tom, že provozovatel distribuční soustavy dle zákona  

č. 458/2000 Sb., § 25 odst. 4, písm. f), má právo vstupovat a vjíždět na nemovitosti zmocnitele 

v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, 

a to za nemovitosti ve správě MČ Brno-Tuřany, a pověřuje starostu podpisem plné moci. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

13. Vyjádření k akci „Obytný soubor Tuřany“ 

Rada projednala architektonickou studii na akci „Obytný soubor Tuřany“, jejímž investorem je společnost 

Domky Myslivecká, s.r.o.  

Usnesení: 

Rada požaduje stanovisko Komise výstavby a rozvoje k architektonické studii na akci „Obytný soubor 

Tuřany“, jejímž investorem je společnost Domky Myslivecká, s.r.o.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

14. Vyjádření Kontrolnímu výboru 

Rada projednala obsah zápisu ze zasedání č. 2/IX. Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2023, kde je 

požadováno vyjádření Rady MČ, z jakého důvodu nebyl uložen úkol předsedovi Komise výstavby  

a rozvoje k projednání požadavků na úpravu dopravního řešení v městské části, a to nově ustanovenou 

Komisí výstavby a rozvoje Rady MČ Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada konstatuje následující skutečnosti: 

- komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány Rady, je právem a nikoli povinností Rady 

obracet se na komise se žádostí o poradní stanovisko, 

- v daném případě se z části jednalo o podnět jednoho z členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, 

ostatní členové Zastupitelstva měli možnost se k těmto podnětům vyjádřit v rámci zasedání 

Zastupitelstva, 

- všechna požadovaná dopravní opatření považovala Rada za nesporná a neshledala tak nutnost 

žádat o poradní stanovisko Komise výstavby a rozvoje, 

- Komise výstavby a rozvoje může požadovaná dopravní opatření projednat v rámci své iniciativní 

pravomoci a navrhovat Radě jejich úpravu či doplnění. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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15. Veřejná zakázka – zpracování PD ve stupni DPS na akci „Skatepark, Brno-Tuřany“ 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD ve stupni 

DPS na akci ,Skatepark, Brno-Tuřany´“. Svou nabídku podali: 

- … ... , částka 110 450 Kč (není plátce DPH); 

- Starycha s.r.o., částka 203 885 Kč vč. DPH; 

- Alumbardo s.r.o., částka 236 192 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 3745/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku … ..., na realizaci veřejné zakázky „Zpracování PD ve stupni DPS na akci 

,Skatepark, Brno-Tuřany´“ za cenu 110 450 Kč (není plátce DPH), a to z důvodu nejnižší nabídkové 

ceny. 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 

16. Veřejná zakázka – rekonstrukce svislých odpadů kanalizace ZŠ Dvorecká 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce svislých 

odpadů kanalizace ZŠ Dvorecká“. Svou nabídku podali: 

- INSTAVA s.r.o., částka 606 089,70 Kč vč. DPH, termín realizace červenec – srpen 2023, záruční 

doba 60 měsíců, na materiál dle výrobce, nejméně 24 měsíců; 

- ČINEX stavební činnost, spol. s r.o., částka 642 014 Kč vč. DPH, termín realizace červenec – 

srpen 2023, záruční doba 36 měsíců na montáž, na materiál dle výrobce. 

Další oslovený uchazeč (EKOmont s.r.o.) ve stanovené lhůtě svou nabídku nepodal. 

Rozpočtová skladba: 3113/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku INSTAVA s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce svislých odpadů 

kanalizace ZŠ Dvorecká“ za cenu 606 089,70 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 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 

17. Veřejná zakázka – oprava komunikace před sokolovnou ul. Hanácká  

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace před 

sokolovnou ul. Hanácká“. Svou nabídku podali: 

- STRABAG a.s., částka 844 876,45 Kč vč. DPH; 

- H.K.U., spol. s r.o., částka 1 569 182,75 Kč vč. DPH; 

- ZEMAKO, s.r.o., částka 1 670 082,26 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 2212/5173 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku STRABAG a.s., na realizaci veřejné zakázky „Oprava komunikace před 

sokolovnou ul. Hanácká“ za cenu 844 876,45 Kč vč. DPH, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 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 

18. Veřejná zakázka – nákup traktoru pro pracovní četu 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup traktoru pro 

pracovní četu“. Svou nabídku podali: 

- Gardentech s.r.o., částka 248 308 Kč vč. DPH, termín dodání do 3 dnů, záruční doba 12 měsíců. 

Další oslovení uchazeči (GARDEN Studio, s.r.o., HECHT MOTORS s.r.o.) ve stanovené lhůtě svou 

nabídku nepodali. 

Rozpočtová skladba: 3639/6123 
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Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku Gardentech s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Nákup traktoru pro pracovní 

četu“ za cenu 248 308 Kč vč. 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: 4, proti: 0, zdržel se: 0  

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

20. Různé 

21. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 27. 2. 2023 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


