
 

 SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

Výpis usnesení ze 71.RMČ konané dne 10.3.2021 

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

v bytě č.4 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č.o. 11 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.6 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.11 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 11 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00024, MTC-Stav s.r.o. 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00025, Vratislav Šustr 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00026, Svoboda a syn s.r.o. 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 15 na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX  
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
20. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
21. Žádost o opravu bytového jádra s výměnou vany za sprchový kout v bytě č.XX na ulici 

Kurská č.o. 18 – XXXXXXXX 
22. Květnaté louky a záhony, VZMR, výběr zhotovitele 
23. SOD č. 09 9 500 21 00006. Květnaté louky a záhony, VZMR 
24. Projektová dokumentace Náhradní výsadba a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 

Brno – Starý Lískovec, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 
25. Návrh podmínek pí XXXXXXXX do příp. nové smlouvy o výsadbě stromů  

ve veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská 
26. Sdělení stavebního úřadu k podanému podnětu 
27. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky ZŠ Brno, Bosonožská 9, 

revitalizace školního hřiště 
28. Žádost o odklad splatnosti nájemného – POLYTRADE BRNO, s.r.o. 
29. Žádost o snížení nájemného Rebarborka, s.r.o. 



 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.4 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č.o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 4, situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: MTC-Stav s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 267.800,30 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. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.6 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 1 na ulici Sevastopolská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 6, situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 243.367,53 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. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.11 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 11, situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 322.597,38 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. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00024, MTC-Stav s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00024 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 MTC-
Stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 4, o velikosti 1+kk, nacházejícím 
se v 1. podlaží domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 267.800,30 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 21 00025 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 19.03.2021. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00025, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00025 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 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, 
kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 6,  
o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 2. podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně 
v celkové ceně 243.367,53 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 21 00025 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 19.03.2021. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00026, Svoboda a syn s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00026 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 
Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 11, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 2. podlaží domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 
322.597,38 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 21 00026 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 19.03.2021. 
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 15 na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00016 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. 15, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a Hedvigou Parčiovou, nar. 01.10.1951. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00016 smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2021. 
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu 



určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 19, v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení  
č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 



Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX, XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-
Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar.  XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-



Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.   
 
20. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXX, XXXXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXXXXX a XXXXXXXX, Dunajská č. o. 37, Brno, XXXXXXXX, trvale bytem Heleny Malířové č.o. 7, 
Brno, nájemce bytu v domě na ulici Kamínky č.o. 35, Brno. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. X, v bytovém domě na ulici Dunajská  
č. o. 37, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021.  
 

21. Žádost o opravu bytového jádra s výměnou vany za sprchový kout v bytě č.XX na ulici 
Kurská č.o. 18 – XXXXXXXX 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byla, v souladu s rozhodnutím  
6. Rady městské části Brno Starý Lískovec, konané dne 11.02.2015, pod bodem usnesení č. 1, 
v bytě č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. or. 8, u nájemkyně paní XXXXXXXX, provedena 
oprava bytového jádra s tím, že místo vany bude dodán sprchový kout. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů provést výběrové řízení na zhotovitele předmětné 
opravy bytového jádra v bytě č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. or. 8, Brno-Starý 
Lískovec, u nájemkyně paní XXXXXXXX. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat paní XXXXXXXX, nájemkyni bytu  
č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. or. 8, Brno-Starý Lískovec do 19.03.2021. 
 
22. Květnaté louky a záhony, VZMR, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
„Květnaté louky a záhony ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“, pořadí uchazečů dle 
ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč Pořadí 

Zeman Karel, Černého 39, 635 00 
Brno, IČ 62095773 

633 000,- 
+ 20 % navýšení pro 
přípravu ploch a výsev, 
což činí z částky 193 000,- 
částku 38 600,- Kč;  
po navýšení 671 600,-   

765 930,- 
 
 
 
 
812 636,- 

1. 

STROMMY COMPANY s. r.o., č. p. 
143, 793 31 Andělská Hora, IČ 
01919652 

925 100,-  1 119 371,- 2. 

PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 
71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 

1 519 405,- 1 838 480,- 3. 

 



a dle předložené cenové nabídky ze dne 1. 3. 2021, zhotovitele díla, prvního v pořadí dle 
ceny, Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo ihned. 
 

23. SOD č. 09 9 500 21 00006. Květnaté louky a záhony, VZMR 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 00006 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773, na „Květnaté louky a záhony ve veřejné 
zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
24. Projektová dokumentace Náhradní výsadba a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 
Brno – Starý Lískovec, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na zpracování projektové dokumentace „Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné 
zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“ 
 

1. DIMENSE v. o. s., Ing. arch. Aleš Putna, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
2. Kopřivová Iveta, Ing, Pod nemocnicí 19, 625 00 Brno, IČ 01952315 
3. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
4. Polachová Miroslava, Ing., Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 68597304 
5. SAFE TREES, s. r. o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 26935287  
6. STROMMY COMPANY s. r.o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, Pobočka Brno, 

Vodařská 143/13, 619 00, Brno IČ 01919652 
7. Vrbas Jiří, Ing., Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ 42316065 
8. Zahradnické úpravy s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113 
9. Žižlavská Renata, Ing., Gorkého 1023, 602 00 Brno, IČ 16315111 

  
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec) 
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Bc. Jana Humpolíková (referent OVV) 
6. Jan Kovář (referent OVš) 
7. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
8. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
9. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 



 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
25. Návrh podmínek pí XXXXXXXX do příp. nové smlouvy o výsadbě stromů  
ve veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s podmínkami pí XXXXXXXX, XXXXXXXX, 625 00 Brno, 
navrženými do příp. nově uzavírané smlouvy na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu 
pro psy Bosonožská, podanými ze dne 24. 2. 2021 pod č. j. MCBSLI/01133/21. Podmínky jsou 
obsahem důvodové zprávy a tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením 
žadatelku do 19. 3. 2021.   
 
26. Sdělení stavebního úřadu k podanému podnětu 
 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec bere na vědomí zahájení řízení o odstranění stavby 
příjezdové komunikace č.j. MCBSLI/01040/21/SÚ/Vaš ze dne 18.02.20213 a 3 sloupů 
osvětlení č.j. MCBSLI/01043/21/SÚ/Vaš ze dne 18.02.2021. 
 
27. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky ZŠ Brno, Bosonožská 9, 
revitalizace školního hřiště 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
28. Žádost o odklad splatnosti nájemného – POLYTRADE BRNO, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na nájemné ve 
výši 10.470 Kč, vyplývající ze smlouvy č. 09 2 500 05 00134 uzavřené se společností 
POLYTRADE BRNO, s r. o. , Pálavské nám. 9, 628 00 Brno, IČ 255 67 102. Splátkový kalendář 
bude uzavřen na období od 01.04.2021 do 31.07.2021, přičemž měsíční splátka bude činit 
2.618 Kč. 
 
29. Žádost o snížení nájemného Rebarborka, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje snížení výše nájemného vyplývajícího ze smlouvy 
č. 2 400 20 00056 uzavřené dne 14.09.2020 mezi společností Rebarborka, s.r.o. zastoupené 
MUDr. Janem Barborkou a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným. Nájemné se snižuje o 50 % po dobu 
3 měsíců. Čisté nájemné na období 4 – 6/2021 bude činit 26.186,16 Kč. Celkové roční 
nájemné pro rok 2021 bude činit 183.303,12 Kč. 
Ukládá OSBB vyrozumět společnost Rebarborka, s.r.o., Kurská č. o. 2, zastoupenou MUDr. 
Janem Barborkou o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec do 19.03.2021.  
 


