
  

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

Informace z usnesení 56. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 23.09.2020 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 26 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00066, PRESL, s.r.o. 
3. Žádost o snížení nájemného za období 04-06/20 – Montessori Institut, základní škola, 

s.r.o. 
4. Nákup nových odpadkových košů, návrh objednávky č. 164/2020        
5. Návrh cedulí pro označení kontejnerových stání na směsný komunální odpad     
6. Žádost pí xxxxxxxxxx o povolení ke kácení 1 ks smrku, na pozemku p. č. xxxx k. ú. 

Starý Lískovec, při ul. Malešovská                                                                 
7. Žádost p. xxxxxxxx o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů   
8. Smlouvy/dodatky o servisním pronájmu čistících rohoží 
9. Rozpočtové opatření č. 25 — transfery na volby a SPOD, přesun v rámci oddílu 

Požární ochrana, snížení výdajů v oddílu Ochrana životního prostředí 
10. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření 

parkovacího stání U Hřiště, Brno-Starý Lískovec“ 
11. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření parkovacího stání 

U Hřiště, Brno-Starý Lískovec“ 
12. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na 
veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, VZMR – výběr zhotovitele 

13. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu na demolici a novou 
výstavbu kontejnerových stání 

14. Rozpočtové opatření č. 26 — investiční transfer na Rekonstrukci výtahů v bytových 
domech zvl. určení ul. Kosmonautů 17, 19 

15. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 20 00040 na veřejnou zakázku  
,,Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, 
Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 

16. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna výtahů 
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 26 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 26, situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 39, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost:  PRESL, s.r.o. jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 310.760 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00066, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00066 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost PRESL, 
s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 26, o velikosti 3+1, nacházejícím 
se v 7. podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 310.760 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 20 00066 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 02.10.2020. 
 
3. Žádost o snížení nájemného za období 04-06/20 – Montessori Institut, základní škola, 
s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje snížit nájemné subjektu Montessori Institut, základní 
škola, s.r.o. za druhé čtvrtletí kalendářního roku 2020 o částku 73 318 Kč, nájemné za druhé 
čtvrtletí tedy bude činit 171 074,60 Kč. Přeplatek 40 haléřů bude odečten od nájemného za 
čtvrté čtvrtletí 2020, které tedy bude činit 251 235,20 Kč, přičemž roční nájemné pro rok 
2020 bude činit 913 376,40 Kč. 
Ukládá OSBB ÚMČ Brno-Starý Lískovec vystavit čestné prohlášení o pronájmu a poskytnuté 
slevě subjektu ve výši 30 %. 
 
4. Nákup nových odpadkových košů, návrh objednávky č. 164/2020        
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje objednávku č. 164/2020 na nákup odpadkových košů 
BYSTRC u dodavatele Nárožný s. r. o., Košinova 2908/103a, 612 00 Brno, IČ 28294301. 
Objednávka je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou objednávku 
k podpisu ihned.  
 
 
 
 



5. Návrh cedulí pro označení kontejnerových stání na směsný komunální odpad     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh cedulí pro označení kontejnerových stání na 
směsný komunální odpad, dle textu autorizované přílohy tohoto bodu jednání.   
Ukládá odboru všeobecnému, v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, zajistit výrobu cedulí  
a jejich instalaci. 
 
6. Žádost pí xxxxxxxx o povolení ke kácení 1 ks smrku, na pozemku p. č. xxxxxx k. ú. Starý 
Lískovec, při ul. Malešovská                                                                 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks smrku ztepilého, rostoucího na 
pozemku p. č. xxxxxxx k. ú. Starý Lískovec, při ul. Malešovská, na základě žádosti nájemkyně 
pozemku pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kácení provede na vlastní náklady pronajímatel 
pozemku MČ Brno-Starý Lískovec. Důvodem ke kácení je odumření stromu.   
 
 

7. Žádost xxxxxxxx o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů   
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec přijala usnesení. 
 
8. Smlouvy/dodatky o servisním pronájmu čistících rohoží 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec přijala usnesení. 
 
 
9. Rozpočtové opatření č. 25 — transfery na volby a SPOD, přesun v rámci oddílu Požární 
ochrana, snížení výdajů v oddílu Ochrana životního prostředí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
10. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření parkovacího 
stání U Hřiště, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost 
s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČ: 25342100 jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření parkovacího stání U Hřiště, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
11. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření parkovacího stání  
U Hřiště, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 20 
00068 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rozšíření parkovacího stání U 
Hřiště, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou PŘEMYSL 



VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno, IČ: 
25342100 zastoupenou Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
12. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, VZMR – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“ – pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, 
IČ 03894231 

3 782 115 1. 

JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, 
IČ 27732941 

4 653 222 2. 

VIVEBA s.r.o., Střemchoví 49, 594 55 Dolní 
Loučky, IČ: 02026198 

5 319 163 3. 

 
a schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 18. 9. 2020, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 a 
smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 00062 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno a A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231, na 
„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
A ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku 
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
13. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu na demolici a novou 
výstavbu kontejnerových stání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti na Magistrát města Brna, Odbor 
životního prostředí o posun termínu pro použití investičního transferu na demolici a novou 
výstavbu kontejnerových stání v MČ Brno-Starý Lískovec v celkové výši 7.151.000 Kč  
do 31. 12. 2021. 
Ukládá OVš přeložit žádost k podpisu starostovi. 
 
 
14. Rozpočtové opatření č. 26 — investiční transfer na Rekonstrukci výtahů v bytových 
domech zvl. určení ul. Kosmonautů 17, 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 



 
 
15. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 20 00040 na veřejnou zakázku ,, 
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 
1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o 
dílo č. 09 9 500 20 00040 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace 
společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, 
Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, 
Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý 
Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou BOSS 
engineering, spol. s r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice, IČ: 03704271 zastoupenou Ing. 
Pavlem Omelkou, jednatelem společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.1 ke SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna výtahů 
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Výměna výtahů v bytových 
domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“ 
s předpokládanou hodnotou cca 9.884 452,60Kč bez DPH. 
 
Schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost HB 
Projekt Plus, s.r.o., Jaroslava Foglara 5, 639 00 Brno, pod číslem akce 2019-15, která je 
uložena na ÚMČ-OSBB. 
Souhlasí s tím, aby společnost ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu 
s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ, zahájila činnost pro zadání veřejné 
zakázky na akci: „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. 
Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec.“ 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


