
  

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 
 

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.10.2020 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 21 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 23 na ulici Kosmonautů 
v Brně“ 

2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00075, Ing. Roman Benža 
3. Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 
4. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl                                                            
5. Dopis Radě městské části Brno-Starý Lískovec 
6. Parkoviště Labská 11-15 – místní úprava provozu 
7. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – p. č. 550/1 a 550/6 k. ú.  

SL– park Točná – pokračování 
8. Prodej pozemku p. č. 21/2 k. ú. SL – vyjádření MČ 
9. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – předsunuté prodejní místo – květinářství 

Marečková 
10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
11. Plán zimní údržby místních komunikací 
12. Plán blokového čistění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2021 
13. Rozpočtové opatření č. 28 – přesun v rámci krizových opatření 
14. Rozpočtové opatření č. 29 – přesun v rámci požární ochrany 



 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
21 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 23 na ulici Kosmonautů v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 21, situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 23, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Ing. Roman Benža jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 273 287,70 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 00075, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00075 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 Ing. 
Roman Benža, Merhautova 3/925, 613 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 21, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 3. podlaží domu č. or. 23 na ulici Kosmonautů v Brně v celkové ceně 
273.287,70 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 00075 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.10.2020. 
 
 
3. Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 9 včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103, uzavřený mezi stranami Statutárním 
město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem na ulici Oderská č. or. 4, 625 00 Brno 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a EKO GYMNÁZIUM BRNO, o.p.s. se sídlem na 
ulici Labská č. or. 27, 625 00 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Handlířem. 
Dodatek č. 9 včetně přílohy č. 1 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit Dodatek č. 9 smluvním stranám k podpisu  
do 30.11.2020. 
 
4. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl                                                            
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních 
děl, číslo smlouvy VP_2020_165840, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 21.10.2020. 
 



 
5. Dopis Radě městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dopis paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxx, 
625 00 Brno, ze dne 06.10.2020. 
Pověřuje starostu MČ k projednání záležitosti, uvedené v předmětném dopise paní 
xxxxxxxxxx, s příslušnými orgány MMB.  
 
6. Parkoviště Labská 11-15 – místní úprava provozu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení na 
ulici Labská na parkovišti před domy Labská 11-15: 
- vyznačit žlutou klikatou čáru V 12a před vstupy do chodníku z parkoviště 
- vyznačit vodící čáru V4 na místní komunikaci Labská při parkovišti Labská 11-15, tak aby 
bylo toto parkoviště od vozovky fakticky odděleno 
- vyznačit vodorovné dopravní značení pro parkování na parkovišti Labská 11-15 
Ukládá OVŠ postoupit tento návrh Odboru dopravy MMB, ke stanovení dopravního značení 
v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
 
7. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – p. č. 550/1 a 550/6 k. ú.  
SL– park Točná – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: RVDSL5927_M-B-BOBO2194 
BOBO1HR_MET podle dokumentace zpracované společností CETIN a. s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Praha a datované 02/2020, která spočívá ve výstavbě optického 
kabelu sítí elektronických komunikací pro připojení rozvaděče datových služeb BOBO 2194, 
včetně elektroměrného pilíře PER1/1f/40A   při křižovatce ulic Klobásova a Točná. Stavba je 
situována do nedávno rekonstruovaného „parku Točná“ při křižovatce ulic Klobásova  
a Točná na pozemky p. č. 550/1 a 550/6 oba k. ú. Starý Lískovec, 
1) Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
-  s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 550/6 k. ú. Starý Lískovec mezi 

statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s. pro umístění kabelové přípojky NN a  
- s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 550/1 a p. č. 550/6 k. ú. Starý 

Lískovec mezi statutárním městem Brnem a CETIN a. s., pro nově položený optický kabel 
elektronických komunikací a umístění rozvaděče datových služeb včetně elektroměrného 
pilíře PER1/1f/40A (E.ON Distribuce, a. s.) 

2) Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi, 
aby v územním řízení k předmětné stavbě souhlasil s vydáním územního rozhodnutí pro 
umístění vysunutého rozvaděče datových služeb a jeho následné připojení na optickou 
infrastrukturu do rozvaděče BOBO 2194 včetně elektroměrného pilíře PER1/1f/40A podle 
polohopisného plánu-KM C.2.1 datovaného 02/2020 a s ohledem na to, že nové zařízení se 
má nacházet v bezprostřední blízkosti nových výsadeb, které je potřeba chránit, stanovil tyto 
podmínky:  
- před zahájením prací bude plocha, která má být dotčena stavebními pracemi, protokolárně 

předána firmou Kavyl s. r. o. akciové společnosti CETIN 



- dotčená plocha na pozemku p. č. 550/6 k. ú. starý Lískovec musí být po dokončení prací 
vrácena do původního stavu 

- v případě poškození zhotovitel výsadby nahradí na náklady zhotovitele telekomunikačního 
zařízení 

- po dokončení prací firma Kavyl s. r. o. protokolárně převezme park do údržby zpět, 
v protokolu budou popsány a pojmenovány případné nesrovnalosti a jejich náprava  

-  předání a následné zpětné převzetí dotčeného pozemku p. č. 550/6 k. ú. Starý Lískovec 
proběhne za účasti Mgr. Kaplanové (OVš ÚMČ). Termín předání a následného převzetí 
bude dohodnut minimálně 10 dnů předem 

- po dokončení stavby bude rozvaděč datových služeb BOBO 2194, elektroměrný pilíř 
PER1/1f/40A i rozpojovací skříň č. R 121674 ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. natřena 
barvou odstínu RAL 6005 podle technologických podmínek DCK Holoubkov Bohemia a. s., 
Holoubkov 36, 338 01 s výjimkou oplachování – ZAŘÍZENÍ JE POD NAPĚTÍM!  

- výstražné prvky budou nainstalovány nové. Termín realizace nátěru oznámí zhotovitel prací 
dostatečně v předstihu technikovi provozu E.ON Distribuce, a. s., p. Davidu Zimovi, tel. 734 
430 763, e-mail david.zima@eon.cz, který zajistí kontrolu provedení nátěru rozpojovací 
skříně č. R 121674 a obnovení výstražných prvků na ní 

-  vyjádření k části stavby na pozemku p. č. 550/1 k. ú. Starý Lískovec je třeba vyžádat na 
Majetkovém odboru Magistrátu města Brno, Malinovského nám. 3, Brno a Odboru správy 
majetku Magistrátu města Brna, Husova č. 3, Brno. O povolení zvláštního užívání 
komunikací pro výkopové práce v zeleném pásu a přechod přes chodník na dotčeném 
pozemku požádejte Odbor dopravy MmB, Kounicova 67, Brno.  Podmínky pro uvedení 
pozemku do původního stavu vydá správce – Brněnské komunikace a. s., Renneská tř. 1a, 
639 00 Brno. 

Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu ve 
lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ a spolu s usnesením RMČ zaslat 
žadateli.  
 

8. Prodej pozemku p. č. 21/2 k. ú. SL – vyjádření MČ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit  
s prodejem pozemku p. č. 21/2 k. ú. Starý Lískovec Ludmile a Ondřeji Francovým, bytem 
Bosonožská 328/11, Brno, vlastníkům sousedního pozemku p. č. 21/1 k. ú Starý Lískovec. 
 
9. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – předsunuté prodejní místo – květinářství 
xxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zařazením předsunutého prodejního místa do 
nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších 
nařízení takto: 
Do části XXII. MČ Brno-Starý Lískovec, HLAVA C: Předsunutá prodejní místa doplnit: 
lokalita č. 2, p. č. k. ú. Starý Lískovec: 2485/1, bližší vymezení: ul. U Pošty u prodejny květin, 
počet prodejních míst: 1, výměra: 17,8 m2 , dle přiloženého plánku, max. doba prodeje: podle 
prodejní doby květinářství, vymezení sortimentu: sezónní zboží. 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ Živnostenskému úřadu MmB do 5 dnů po vyhotovení 
zápisu ze schůze RMČ.  
 

mailto:david.zima@eon.cz


10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 55.336,00 Kč. 
 
11. Plán zimní údržby místních komunikací 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem údržby místních komunikací v zimním 
období 2019–2020“ v městské části Brno–Starý Lískovec pro zimní období 11/20–03/21. 
Zhotovitelem dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby 
Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý 
Lískovec. Plán zimní údržby místních komunikací tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš neprodleně zajistit podpis protistrany. 
 
12. Plán blokového čistění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2021 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací a 
ZÁKOSu pro rok 2020“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD č. 09 9 500 
09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele 
Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý Lískovec. Pověřuje starostu jeho podpisem. 
Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2021 tvoří nedílnou přílohu 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách 
Starého Lískovce do března 2021. 
 
13. Rozpočtové opatření č. 28 – přesun v rámci krizových opatření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
14. Rozpočtové opatření č. 29 – přesun v rámci požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 
 
 
  


