
 

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

 

VÝPIS 

 
ze 76. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 21.4.2021 v 15:45 hodin  

 
1. Opravy prostor klubovny Spolku seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 633/4, Brno-

Starý Lískovec 
2. Žádost o souhlas s výměnou eletroměrového rozvaděče pro nájemce PPL spol. s r.o. 

na budově EKO gymnázia, Labská 27, Brno-Starý Lískovec 
3. Úprava Metodiky oprav volných běžných obecních bytů 
4. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno 
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 

Lískovec na rok 2021 zájmovým organizacím, příspěvek na provoz pro Knihovnu Jiřího 
Mahena 

7. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava 
elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb  
a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“  

8. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
pro provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, 
kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, MŠ Labská 
7, Brno-Starý Lískovec“ 

9. Projektová dokumentace Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 
Brno-Starý Lískovec, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek       

10. Žádost pí Lucie Slámové o povolení výsadby rostlin (květin) ve veřejné zeleni  
za domem Bosonožská 11 

11. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, výběr zhotovitele                       
12. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, zadávací dokumentace  
13. Kroupova ul. č. 92, návrh na místní úpravu provozu     
14. Novostavba přístřešku DPS Kosmonautů 21, Brno 
15. Projekt - přístavba DPS Kosmonautů 21, Brno 
16. Vyjádření ke změně stavby: „Výrobní a skladovací objekt Beghelli“ před dokončením 
17. Stavba: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec 
18. Studenti EKO GYMNÁZIA – program „Pomáháme spolu mimo školu“ 
19. Rozpočtové opatření č. 6 — navýšení vlastních příjmů, převod inkasovaného 

pojistného na MŠ, storno opravy v MŠ Bosonožská 
20. Návrh smlouvy o zřízení nového bankovního účtu u Komerční banky 
21. „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ – 

zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
22. „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17  

a 19, Brno – Starý Lískovec“ – zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru 
dodavatele             

 
 



 

1. Opravy prostor klubovny Spolku seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 633/4, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby opravy prostor klubovny Spolku 
seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 633/4 v Brně-Starém Lískovci provedla společnost 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, IČ: 12191949 DIČ: 
CZ5907141581 za nabídnutou celkovou cenu ve výši 132.645,55 Kč bez DPH.  
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, pana Mgr. Vladana Krásného podpisem 
objednávky pro provedení oprav prostor klubovny Spolku seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 
633/4 v Brně-Starém Lískovci společnosti Vratislav Šustr, v hodnotě 132.645,55 Kč bez DPH. 
 
 
2. Žádost o souhlas s výměnou eletroměrového rozvaděče pro nájemce PPL spol. s r.o.  
na budově EKO gymnázia, Labská 27, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením výměny elektroměrového rozvaděče  
na budově EKO Gymnázia, Labská 27, Brno-Starý Lískovec. Výměna elektroměrového 
rozvaděče bude provedena odbornou firmou, která zajistí také revizi nového zařízení. 
Předpokládaná cena uvedených prací činí cca 13 tis. Kč bez DPH. 
 
 
3. Úprava Metodiky oprav volných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s následujícím seznamem dodavatelů, kteří budou 
uvedeni v příloze č. 2 Metodiky oprav volných běžných obecních bytů:  
 

1. Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou IČO: 12191949 
2. Waler s.r.o., Selská 1, 614 00 Brno, IČO: 25309536 
3. MTC-Stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543 
4. Michal Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, IČO: 41528468 
5. JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, IČO: 26301776 
6. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 
7. Ing. Roman Benža, Merhautova 3, 613 00 Brno, IČO: 12186830 
8. JIRMAL spol. s.r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČO: 27732941 
9. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 46901850 

 
4. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: 
ulice Dunajská č. o. 41, byt č. 27,  velikost 4+1 
ulice Dunajská č. o. 43, byt č. 21,  velikost 3+1 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním  
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
 
 



5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00027 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a Marií Slunskou, nar. 09.06.1931. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00027 smluvním stranám 
k podpisu do 30.04.2021. 
 
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2021 zájmovým organizacím, příspěvek na provoz pro Knihovnu Jiřího 
Mahena 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a níže uvedenými příjemci dotací s čísly smluv  
099 300 21 00009, 099 300 21 00010, 099 300 21 00011, které jsou nedílnou přílohou tohoto 
bodu jednání: 
 
Spolek seniorů Starý Lískovec-nová zástavba, z.s.  20 000,- Kč    
Klub důchodců Starý Lískovec-stará zástavba, z.s.  20 000,- Kč                            
Svaz tělesně postižených                                             20 000,- Kč 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 23.4.2021 a OSŠK k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. 
Bere na vědomí příspěvek na provoz pro Knihovnu Jiřího Mahena, pobočka Kurská 1,  
v částce 10 000,- Kč. 
 
7. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava 
elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb  
a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 
602 00 Brno, IČ: 188 24 307 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace pro provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava 
elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, 
MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
8. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro 
provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 21 
00013 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro 
provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  



a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba, MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem společností STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., 
Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Projektová dokumentace Náhradní výsadby 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. Atregia s. r. o., Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČ 02017342 
2. DIMENSE v. o. s., Ing. arch. Aleš Putna, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
3. Dvořák Roman, Fryčajova 544/131, 614 00 Brno, IČ 75642379 
4. Grosošová Radka, Ing., Merhautova 1044/180, 614 00 Brno, IČ 01497201  
5. Holán Marek, Ing., Veslařská 518/66, 637 00 Brno, IČ 70427143 
6. Horský Tomáš Ing., Vrázova 431, 664 61, Rajhrad, IČ 67596452 
7. Langová Lucie, Polská 2344/4, 669 02, Znojmo, IČ 72400862 
8. Kůrová Jana, Ing., bratří Čapků 140/20, 602 00 Brno, IČ 12170810 
9. Melounová, s. r. o., Klímova 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382 
10. Mlejnková Iva, Ing., Štefáčkova 2386/11, 628 00 Brno, IČ 47382333 
11. Otevřel Radek, Ing., Dunajská 162/37, 625 00 Brno, IČ 70484635 
12. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
13. Polachová Miroslava, Ing., Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 68597304 
14. SAFE TREES, s. r. o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 26935287  
15. Schneiderová Jitka, Ing., 594 55, Újezd u Tišnova 7, IČ 69751145 
16. STROMMY COMPANY s. r.o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652 
17. Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno, IČ46344535  

  
-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.   
 
10. Žádost pí Lucie Slámové o povolení výsadby rostlin (květin) ve veřejné zeleni  
za domem Bosonožská 11 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sadovými úpravami spočívajícími ve výsadbě rostlin 
– květin, ve veřejné zeleni p. č. 2416/7 k. ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 11 (za domem),  
o výměře 8 m2, dle žádosti pí Lucie Slámové, Bosonožská 328/11, 625 00 Brno, která tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:   

1. sadové úpravy provede žadatelka na vlastní náklady 
2. bude dodržena druhová skladba rostlin dle výkresu  
3. následnou péči o sadové úpravy, resp. trvalou péči bude provádět žadatelka  

na vlastní náklady  
4. sadové úpravy nebude MČ Brno-Starý Lískovec přebírat do své správy 
5. v případě úhynu rostlin zajistí žadatelka jejich odstranění a náhradu na vlastní náklady 
6. v případě, že žadatelka bude končit s aktivitou výsadby rostlin, uvede užívanou 

plochu do původního stavu, a to zatravněním.   
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
žadatelku do 30. 4. 2021.  
 
11. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, výběr zhotovitele                       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu  
na realizaci díla „Pergola Kosmonautů 19“, dle předložené nabídky doručené ze dne 9. 4. 
2021, zhotovitele DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo,  
IČ 26306921. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo na příští 
zasedání rady městské části.  
 
12. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, zadávací dokumentace  
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pro „Kontrolu a údržbu dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, s termínem 
pro podání cenových nabídek dne 30.04.2021.  
 
Schvaluje návrh firem pro oslovení: 
SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431 
Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 07628145 
Pavel Netolický, Školní 204, 257 44 Netvořice, IČ: 12575526 
Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 
HŘIŠTĚ PRO VÁS s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ:0 9650121 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvu k podání cenové nabídky. 
 



13. Kroupova ul. č. 92, návrh na místní úpravu provozu     
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na místní úpravu provozu  
na ul. Kroupova na parkovišti v úseku bytových domů Kroupova 94 – Kroupova 80 a to za 
účelem odlišení přístupů do rodinných domů a zbývající parkovací plochy, buď stavební 
úpravou formou barevné dlažby, a nebo vyznačením VDZ dle posouzení příslušného 
správního orgánu. 
Ukládá OVš postoupit žádost Odboru dopravy MMB, k zajištění stanovení DZ a následné 
realizaci. 
 
14. Novostavba přístřešku DPS Kosmonautů 21, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Novostavba přístřešku v areálu objektu 
Domova pro seniory Kosmonautů 21, Brno podle dokumentace předložené Ing. Miroslavem 
Rozehnalem a datované 12/2019 a 01/2020 a: 
doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník správního řízení uplatnil  
ve společném územním a stavebním řízení tyto námitky: 

- dle textové části doložené projektové dokumentace bude přístřešek sloužit pro 
zastřešení stávajících parkovacích stání. Tento popis je v přímém rozporu  
se skutečným stavem, neboť uváděná „parkovací stání“ jsou obratištěm, které 
umožňuje otáčení vozidel Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné 
služby, svozu komunálního odpadu či zásobování 

- umístění přístřešku pro automobily na veřejně přístupné pozemní komunikaci  
je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích i normami vztahujících  
se k navrhování pozemních komunikací a se stavebním zákonem, neboť stavební 
záměr není v souladu s požadavky na dopravní infrastrukturu 

- v případě realizace stavby nebude umožněno bezpečné užívání komunikace  
 

Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro výše jmenovanou změnu stavby před dokončením ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání 
výpisu. 
 
15. Projekt - přístavba DPS Kosmonautů 21, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Projekt - přístavba DPS Kosmonautů 21, 
Brno podle dokumentace předložené Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha,  
IČ 29029210, Ing. arch. Jiřím Váchou a datované 11/2020. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník správního řízení uplatnil  
ve společném územním a stavebním řízení tyto námitky: 

- z hlediska vlastníka kontejnerového stání na ul. Kosmonautů na pozemku p. č. 2481  
k. ú. Starý Lískovec nesouhlasím s jeho přesunem, neboť se na tento přístřešek 
vztahuje záruka od zhotovitele 

- dopravně bude stavba obsluhována novým sjezdem z ul. Kosmonautů. Z tohoto 
důvodu zanikají 2 parkovací stání. Jako náhrada jsou navržena 2 podélná stání pro 
OTP, tedy vyhrazená parkovací stání. Nesouhlasím se zrušením parkovacích stání  
a jejich náhradou vyhrazenými stáními v prostoru Domova pro seniory. Požaduji jejich 
adekvátní kompenzaci v ulici Kosmonautů jako veřejně přístupné a nevyhrazené 



- nesouhlasím se skácením dlouhověkých stromů, jejichž ekologická hodnota je vyšší 
než navrhovaná náhradní výsadba krátověkými dřevinami 
 

Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro 
stavbu: Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů 21, Brno a spolu s usnesením rady MČ 
zaslat Ing. arch. Jiřímu Váchovi ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu. 
 

16. Vyjádření ke změně stavby: „Výrobní a skladovací objekt Beghelli“ před dokončením 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala změnu stavby: Výrobní a skladovací objekt Beghelli 
před dokončením podle dokumentace předložené Ing. Andreou Obručovou Čuperovou, 
Drásov 344, 664 24 a datované 22. 3. 2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal tuto 
změnu stavby: Výrobní a skladovací objekt Beghelli před dokončením podle dokumentace 
předložené Ing. Andreou Obručovou Čuperovou, Drásov 344, 664 24 a datované 22. 3. 2021 
na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro výše jmenovanou změnu stavby před dokončením ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání 
výpisu. 
 
17. Stavba: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý 
Lískovec podle upravené dokumentace zpracované společností ProtelPro s r. o., Pobočná 
395/1, Praha, IČ 47121271 a datované: únor 2021 a jako správce zastupující vlastníka stanoví 
pro překop účelových komunikací v nezbytných případech následující podmínky: 
 
-  přechody přes místní a účelové komunikace budou provedeny pouze podvrtem nebo 

protlakem 
- před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem OVš 

ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
účelových komunikací pro stanovení podmínek k jejich uvedení do původního stavu  

-  budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních 
komunikacích)  

-  nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch 
-  každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího 
Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec  
-  poškozené povrchy komunikací budou uvedeny do původního stavu celoplošnou opravou 
-  nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 
- bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce, překopy budou zabezpečeny 
přechodovými lávkami 
 
Nezbytné překopy komunikací budou uvedeny do původního stavu podle podmínek 
stanovený jejich správcem: místní komunikace - Brněnské komunikace a. s., účelové 
komunikace - MČ Brno-Starý Lískovec. 



 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal tuto 
stavbu: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec podle upravené dokumentace 
zpracované společností ProtelPro s r. o., Pobočná 395/1, Praha, IČ 47121271 a datované: 
únor 2021 na vědomí bez připomínek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu Brno a spolu s usnesením 76. schůze rady MČ zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání 
výpisu žadateli. 
 
18. Studenti EKO GYMNÁZIA – program „Pomáháme spolu mimo školu“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu doplnění 
materiálu. 
 

19. Rozpočtové opatření č. 6 — navýšení vlastních příjmů, převod inkasovaného pojistného 
na MŠ, storno opravy v MŠ Bosonožská 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
20. Návrh smlouvy o zřízení nového bankovního účtu u Komerční banky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a vedení bankovního účtu 
a Smlouvy o debetní kartě s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, na straně jedné a Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, která je autorizovanou přílohou tohoto 
bodu jednání. Oprávněnou osobou nakládat s prostředky nového účtu je určena hlavní 
účetní paní Libuše Brzobohatá. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem těchto smluv. 
 
21. „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ – 
zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu OSS Brno, s.r.o., IČ 46901850 jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-
Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku zadávacího řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Oprava bazénové vany včetně 
dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“.  
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Zpráva 
o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
22.„Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17  
a 19, Brno – Starý Lískovec“ – zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele             
 



Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu Beta Control s.r.o., IČ 60696052 jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení 
na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku zadávacího řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových 
domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“.  
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Zpráva 
o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 
 
 


