
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 

 
ze 79. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 19.5.2021 v 15:45 hodin  

RMČ proběhla formou videokonference. 

 
1. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 

2. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2020 
3. Metodika oprav bytových jader – seznam dodavatelů 
4. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici Labská č.o. 

31, Brno – Starý Lískovec 
5. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXX, XXXX 

6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXX 
7. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec 
8. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec, výběr zhotovitele 
9. Předběžný souhlas s realizací parkoviště – Malostranská ul. 
10. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2020 

11. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 

12. Žádost ZŠ Brno, Labská 27 o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky 
13. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00018 na realizaci veřejné zakázky „Oprava bazénové vany 

včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 

14. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00019 na realizaci veřejné zakázky „Výměna výtahů 
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul.Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý 

Lískovec 
15. Projektová dokumentace Náhradní výsadby dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno – Starý 

Lískovec, VZMR, výběr zhotovitele 
16. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Zasklení balkónů včetně 

očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 

17. Skončení nájmu pozemku pod garáží p.č. 221 k.ú. SL a nový pronájem Horský 
18. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na  pozemku p.č. 2527/1 a nový 

pronájem Bartoš 
19. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č. 2527/1 a nový 

pronájem XXXX 

20. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č. 2527/1 a nový 
pronájem manželé XXXX 

21. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2225/3 k.ú. SL 
22. Vyjádření ke stavbě: Rekonstrukce RD Jemelkova 77 
23. Vyjádření ke stavbě: Rodinný dům Brno – Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 

24. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
25. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec x k.ú. Nový Lískovec 

26. Studenti EKO GYMNÁZIA – program „Pomáháme spolu mimo školu“ – pokračování 
27. Studenti EKO GYMNÁZIA – projekt „Zelená stěna“ 
28. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 2791/1 k.ú. Starý Lískovec – XXXX 



29. Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská – vyjádření k investičnímu záměru 
30. Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm Labská 19, Brno 
31. Rozpočtové opatření č.8 – transfer SPOD 
32. Dodatek č.2 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“ 
33. Pingpongové stoly – návrh změny dispozice U Pošty 1-9, Bosonožská 
34. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 

BOZP při realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na 
ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

35. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

36. Žádost o vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro rozhodnutí 
o umístění stavby nazvané „Belle rock“ č.j. MMB/0241134/2021 ze dne 14.5.2021 
 

 



 
 
1. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2021 navýšilo nájemné  
za pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu 

tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým 
úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu)  
a pro rok 2021 činí 3,2 %.  
Souhlasí s tím, aby se v roce 2021 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů pro příjmově 
vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání)  

o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem 
růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2021 činí 
3,2%.  
 

 

2. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2020 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyhodnocení plánu VHČ za rok 2020. 
 

3. Metodika oprav bytových jader – seznam dodavatelů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu Metodiky oprav bytových jader v bytech  
v bytových domech ve správě městské části Brno-Starý Lískovec spočívající ve změně 
dodavatelů, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu:    

1. Vratislav Šustr, 66401 Babice nad Svitavou 331, IČ: 12191949 
2. Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, IČO: 41528468 
3. Ing. Roman Benža, Merhautova 3, 613 00 Brno, IČO: 12186830 
4. JIRMAL spol. s.r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČO: 27732941 
5. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 46901850 

6. SVOBODA A SYN, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ: 25548531 
7. INTERIA PLUS, s.r.o.,  Cejl 544/99, 602 00 Brno, IČO: 26222001 

 
 
4. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici Labská  
č.o. 31, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby výměnu stávajícího ohřívače teplé 
vody v bytovém domě na ulici Labská č. or. 31, Brno-Starý Lískovec, z důvodu překročení 
jeho životnosti a s tím souvisejících možných dalších havárií vody provedla společnost:       

Instalotherm-Veselka s.r.o, K Berce 688/3, 642 00 Brno, jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 188.416,50 Kč bez DPH. 

Pověřuje OSBB předložit k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec objednávku  
na výměnu ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Labská č. or. 31, Brno-Starý 
Lískovec. 
 
 



5. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXX, XXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXX, Sevastopolská č. o. 5, Brno a XXXX, Svážná č.o. 32, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. X, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 5, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 

Lískovec a XXXX, nar. XXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.  
 
6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. X, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, s panem XXXX, nar. XXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. X, v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno na dobu určitou, 2 roky , stanovené nájemné ve výši 61,54 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného  

kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, Z7/41. zasedání 
dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 01.07.2020,  
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a XXXX, nar. XXXX,  
s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě  

a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak Bytový odbor MMB souhlasí  
s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
7. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 

1) písemnou rezignaci Michala Němečka, nar. XXXX, bytem XXXX, 634 00 Brno, člena 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec na jeho mandát, která byla doručena 
starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 12.5.2021, 

2) zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Michala Němečka  dne 
12.5.2021, 

3) nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany ANO 2011 Michala 
Pluháčka, nar. XXXX, bytem XXXX, 625 00 Brno na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu 
MČ Brno – Starý Lískovec, a to dne 13.5.2021. 

Pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení 
Michalu Pluháčkovi o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
8. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec, výběr zhotovitele 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy pro Kontrolu a údržbu 
dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec a to: Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 626, 783 53 
Velká Bystřice, IČ: 07628145 v ceně 79 000,- Kč bez DPH. 



Schvaluje návrh smlouvy, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno-Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, a společností Hřiště v CAJKU s.r.o., se sídlem Na Letné 626, Velká 
Bystřice 783 53, zastoupenou Mgr. Davidem Martiníkem, jejímž předmětem smlouvy je 
Kontrola a údržba dětských hřišť v městské části Brno-Starý Lískovec v maximální ceně díla 
79 000,- Kč bez DPH. 

Návrh smlouvy tvoří nedílnou součást usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem SOD a ukládá OVŠ zajistit realizaci zakázky. 
 
9. Předběžný souhlas s realizací parkoviště – Malostranská ul. 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se záměrem realizace parkovacích stání 
na p.č. 909/3 v k.ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš odpovědět žadateli. 
 
10. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 

účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2020, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků 
k 31. 12. 2020 ve výši 15 926 791,37 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
11. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas se zapojením Základní školy Brno, Labská 27, 
příspěvkové organizace, do projektu kraje financovaného z operačního programu 

potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem tohoto dokumentu.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele školy Mgr. Michala Dlouhého. 
 
12. Žádost ZŠ Brno, Labská 27 o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27, 
příspěvková organizace, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000 Kč bez DPH  
u těchto zakázek: 

1. Výměny vybavení ve školní jídelně a školní dílně realizované v celkové hodnotě   
445 068,25 vč. DPH 

2. Renovace obkladů stěn a sloupů ve školní jídelně v celkové hodnotě 194 477,25 Kč  
vč. DPH 

Ukládá řediteli školy před podpisem smlouvy předložit starostovi zápis z výběrového řízení. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele Základní školy Brno, Labská 27  
Mgr. Michala Dlouhého.  
 



13. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00018 na realizaci veřejné zakázky „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
21 00018 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů 
v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 

zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou OSS Brno s.r.o., 
Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850 zastoupenou Ing. Robertem Liškou a Bc. Alešem 
Přibylem, jednateli společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

14. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00019 na realizaci veřejné zakázky „Výměna výtahů 
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
21 00019 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního 
určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, 

MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno, IČ: 60696052 zastoupenou Ing. 
Hubertem Koželuhou, jednatelem společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
15. Projektová dokumentace Náhradní výsadby dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno – Starý 
Lískovec, VZMR, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu  
na zpracování projektové dokumentace „Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné 
zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“ s cenou ve výši 571 125,- Kč bez DPH / 691 061,25 Kč s DPH, 
dle předložené cenové nabídky ze dne 10.5. 2021, zhotovitele Zahradní a krajinářská tvorba, 
spol. s r. o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno, IČ 46344535. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a do příští rady předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 

16. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Zasklení balkónů včetně 
očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Zasklení balkónů včetně 
očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulicí Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 

s předpokládanou hodnotou cca 30.771.534,16 Kč bez DPH. 
Schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracoval na základě SOD 
č. 09 9 500 20 00057 Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316, 
která je uložena na ÚMČ-OVš. 
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: „Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulicí 
Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 
17. Skončení nájmu pozemku pod garáží p.č. 221 k.ú. SL a nový pronájem XXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smlouvy 
čj. 09 2 500 13 00063 o nájmu pozemku pod garáží p. č. 221 k. ú. Starý Lískovec uzavřené 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXX, bytem XXXX, 
Brno dohodou k nejbližšímu možnému datu. 

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. č. 221 k. ú. Starý Lískovec pod garáží 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem 4/115 mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a p. XXXX, bytem XXXX, Brno. 
Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 
 

18. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č. 2527/1 a nový 
pronájem XXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
1)  se skončením platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu pozemku (1/76) p. č. 2527/1 

k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s manželi XXXX a XXXX, bytem XXXX, Brno 
dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 
8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš a  

2) s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/ 76) pozemku 
p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným 
a panem XXXX, bytem XXXX, Brno podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 

2014 pod bodem č. 4/119.  
Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 
 
19. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č. 2527/1 a nový 

pronájem XXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasí: 
1)  se skončením platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu pozemku (1/76) p. č. 2527/1 

k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s manželi XXXX a XXXX, bytem XXXX, Brno 
dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 
8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš a  

2) s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/ 76) pozemku 
p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným 



a paní XXXX, bytem XXXX podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 
pod bodem č. 4/119.  

Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 
 
20. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č. 2527/1 a nový 

pronájem manželé XXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení smlouvy čj. 09 2 500 15 00188  
o nájmu ideálního podílu pozemku (1/76) p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým 
dvorem původně uzavřené s panem XXXX, bytem XXXX, Brno. 

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/76) 
pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a manželi XXXX, bytem XXXX, Varnsdorf a XXXX, bytem XXXX, Brno podle vzorové 
smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. Podpisem smlouvy byla 
usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 

21. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2225/3 k.ú. SL 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě čj. 09 2 500 00 01245 
uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou části Brno-Starý Lískovec  
a p. XXXX, sídlem XXXX o nájmu pozemku p. č. 2225/3 k. ú. Starý Lískovec, jehož předmětem 

je změna doby trvání smlouvy z doby neurčité na dobu určitou – 7 let. Podpisem smluv  
o nájmu pozemků v působnosti MČ byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 
pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
Ukládá OVš předložit p. XXXX dodatek k podpisu do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
RMČ. 
 
22. Vyjádření ke stavbě: Rekonstrukce RD Jemelkova 77 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Rekonstrukce RD Jemelkova 77 podle 
projektové dokumentace zpracované Ing. Milanem Keslarem, Kamínky 4, Brno a datované: 
10. 6.  2020.  
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 

stavbu: Rekonstrukce RD Jemelkova 77 podle projektové dokumentace zpracované Ing. 
Milanem Keslarem, Kamínky 4, Brno a datované: 10. 6.  2020 na vědomí bez připomínek  
a dále aby upozornil žadatele, že vybudování vjezdu do zahrady na pozemku p. č. 331/1 k. ú. 
Starý Lískovec bude třeba řešit pronájmem, příp. odkoupením části pozemku p. č. 2395/3  
k. ú. Starý Lískovec od statutárního města Brna prostřednictvím Majetkového odboru 
Magistrátu města Brna. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu Brno a spolu s usnesením 78. schůze rady MČ zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání 
výpisu žadateli. 
 
 
 



23. Vyjádření ke stavbě: Rodinný dům Brno – Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Rodinný dům Brno-Starý Lískovec, U Hřiště 
274/8 podle projektové dokumentace zpracované Ing. Liborem Řehořem, Moravské Knínice 
60 a datované: 12/2020. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 

stavbu: Rodinný dům Brno-Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 podle projektové dokumentace 
zpracované Ing. Liborem Řehořem, Moravské Knínice 60 a datované: 12/2020 na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou stavbu 
k podpisu a zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu ze 78. schůze RMČ žadateli. 

 
24. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
se směnou pozemků p. č. 1684/40 (766 m2) a pozemku p. č. 1684/44 (1886 m2) nebo jeho 
části (oba pozemky v k. ú. Starý Lískovec) ve vlastnictví Společnosti SPILBERK SPV kappa 
s.r.o., Jaselská 206/27, Brno, IČ 08369275 za část pozemku p. č. 1684/63 k. ú. Starý Lískovec 

ve vlastnictví statutárního města Brna v odpovídající výměře. 
 
25. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec x k.ú. Nový Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit  

se směnou části pozemku p. č. 1681/179 k. ú. Starý Lískovec, oddělené  geometrickým  
plánem č. 1498/115/2018 a nově je označené jako pozemek p. č. 1681/199 k. ú. Starý 
Lískovec - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2, ve vlastnictví statutárního města Brna 
za pozemek p. č. 439/3 k. ú. Nový Lískovec - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  
25 m2, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Fakultní nemocnici Brno,  
IČ 65269705. 
 

26. Studenti EKO GYMNÁZIA – program „Pomáháme spolu mimo školu“ – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s realizací níže uvedeného projektu studentů EKO 
GYMNÁZIA BRNO o. p. s. v programu „Pomáháme spolu mimo školu“: 
 

Projekt 1)   
Rozkvetlá Osová včetně doplnění o navrhovanou výsadbu květin a keřů do pozemku  
p. č.2166/10 k. ú. Starý Lískovec za těchto podmínek: 

• trvalou údržbu výše uvedeného prostoru bude provádět EKO GYMNÁZIEM BRNO o.p.s.  

• není možné vysadit strom do pozemku p. č. 2166/10 k. ú. Starý Lískovec, nově tudy 
vede přeložená trasa NNů 

• lavičky zůstanou původní. 

 
Doporučuje studentům vybraný projekt dopracovat, vyžádat si vyjádření správců sítí, vyžádat 
si podmínky výsadby a údržby na OVš, úsek ŽP ÚMČ Brno-Starý Lískovec a poté znovu 
předložit Radě MČ k posouzení. 



Ukládá OVš sdělit studentům EKO GYMNÁZIA BRNO o. p. s. usnesení RMČ nejpozději  
do 5 dnů po rozeslání výpisu ze 79. schůze RMČ. 
 
27. Studenti EKO GYMNÁZIA – projekt „Zelená stěna“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá tento materiál a ukládá OVš vyzvat žadatele  

o doplnění své žádosti o přesný grafický návrh projektu a poté jej znovu předložit Radě MČ 
k projednání.  
 
28. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 2791/1 k.ú. Starý Lískovec – XXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
2791/1 k. ú. Starý Lískovec s p. XXXX, se sídlem XXXX, Brno,  
IČ 64290964 k umístění skladu zámečnického materiálu a nářadí pro zámečníky podle 
návrhu, který je přílohou zprávy. 
Stanovuje výši ceny nájmu pro rok 2021 na 8.700,- Kč za rok, výši kauce na 100.000,- Kč. 
 

29. Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská – vyjádření k investičnímu záměru 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
30. Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm Labská 19, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm 
Labská 19, Brno podle projektové dokumentace zpracované společností Projekty B. H. s r. o., 
Valouškova 575/11, Brno, IČ 02103800, p. Janem Baslíkem, Rostislavovo náměstí 2347/5a, 

Brno a datované: 3/2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: Přístavba stříšky nad vstupním schodištěm Labská 19, Brno podle projektové 
dokumentace zpracované společností Projekty B. H. s r. o., Valouškova 575/11, Brno, IČ 
02103800, p. Janem Baslíkem, Rostislavovo náměstí 2347/5a, Brno a datované: 3/2021 na 
vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou stavbu 
k podpisu a zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu ze 79. schůze RMČ žadateli. 
 
31. Rozpočtové opatření č.8 – transfer SPOD 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
32. Dodatek č.2 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.2 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.2 ke SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
33. Pingpongové stoly – návrh změny dispozice U Pošty 1-9, Bosonožská 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje verzi č. 1 – pro umístění pingpongového 

stolu na ul. U Pošty 1-9 a posunutou dispozici pro umístění pingpongového stolu na ulici 
Bosonožská cca o 5m směrem ke kanalizační vpusti, čímž dojde k posunutí herní plochy 
mimo větve stromů. 
 
34. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul.  
Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 
787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. 

Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
35. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech zvláštního 
určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 

21 00020 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor BOZP při 
realizaci stavby: Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. 
Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 zastoupenou 

Ing. Luďkem Borovým. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
36. Žádost o vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro rozhodnutí 
o umístění stavby nazvané „Belle rock“ č.j. MMB/0241134/2021 ze dne 14.5.2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala vyjádření statutárního města Brna k projektové 
dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Belle Rock“ č.j. 
MMB/0241134/2021 ze dne 14.05.2021. 
Nesouhlasí s vyjádřením statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro rozhodnutí 
o umístění stavby nazvané „Belle Rock“ č.j. MMB/0241134/2021 ze dne 14.05.2021 



Doporučuje starostovi, aby podal žádost o revizi vyjádření statutárního města Brna  
č.j. MMB/0241134/2021 ze dne 14.05.2021 k projektové dokumentaci pro rozhodnutí  
o umístění stavby nazvané „Belle Rock“ tak, aby ve vyjádření k předmětné dokumentaci 
jménem statutárního města Brna byly zahrnuty následující požadavky městské části Starý 
Lískovec: 
 

1. dle doloženého vyjádření statutárního města Brna ze dne 14.05.2021  má být řešené 
území dopravně napojeno ze dvou směrů – nově navrženým připojením na stávající 
komunikaci v ulici Osová a v budoucnu na komunikaci zaústěnou na ulici U Penzionu  
(ve vyjádření mylně uvedena ul. Labská), která bude realizována na základě povolení 
sousedního investičního záměru nazvaného „Západní brána, Brno“. 

 
Dle projektové dokumentace předložené městské části Starý Lískovec je navrhovaný stavební 
záměr dopravně napojen pouze z jednoho směru, a to nově budovaným sjezdem z ulice 
Osová. Městská část i nadále považuje dopravní napojení z ulice Osová z kapacitního 
a bezpečnostního hlediska za nevhodné, neboť navržený sjezd je situován v blízkosti 
křižovatky se světelným signalizačním zařízením a křižovatky bez signalizace.  Toto dopravní 
napojení znamená zahlcení komunikace do Starého Lískovce. 

 
Městská část nesouhlasí s obsahem vyjádření statutárního města Brna - s „budoucím“  
či „imaginárním“ připojením na ulici U Penzionu přes sousední investiční záměr. Předání 
pozemků pod „budoucí“ společnou komunikací nemůže být součástí smlouvy uzavřené se 
statutárním městem Brnem, neboť je právně nezajistitelné.  

 
Městská část požaduje, aby dopravní obsluha záměru byla zajištěna pouze přes území 
sousedního investora nazvaného „Soubor staveb Západní brána Brno“. Tedy v intencích 
platného územního plánu - na novou křižovatku Jihlavská – Netroufalky, dle technické studie 
„Ulice Jihlavská“ a v souladu s investičním záměrem města Brna „nová JV rampa křižovatky 
Jihlavská – Bítešská“ a „Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská“. 
 

Požadavek dopravního napojení tohoto rozvojového území - průjezdu řešeným územím 
na ul. Jihlavská bez dopravního napojení na ul. Osová a na ul. U Penzionu - musí být 
zapracován do projektové dokumentace a do smlouvy uzavřené s městem Brnem. Městská 
část požaduje uzavření jen takové smlouvy, ve které bude výlučně garantována dopravní 
obslužnost na ulici Jihlavská přes komunikaci zajišťující propojení ulic Jihlavská a Vltavská 

(pod tramvajovou zastávkou Nová Jihlavská) bez přímého napojení na ulici Osová  
a U Penzionu. 
 
 
2. městská část i nadále požaduje, aby projektová dokumentace byla přepracována, 
resp.  vypracována dle příslušných vyhlášek a právních předpisů, a následně předložena 
k novému vyjádření městské části: 
 
- dle § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, se vždy stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo 
vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání dle normy ČSN 73 61 10. Část B.4 
doložené Souhrnné technické zprávy nezaručuje splnění požadavků této vyhlášky, neboť 



výpočet parkovacích míst je upraven součinitelem stupně redukce kp, který se u bytových 
staveb (v bytových zónách) neuplatňuje. Výpočet indexu dostupnosti AD k užití koeficientu 
redukce kp=0,6 je zcela účelové. Smyslem uplatnění koeficientu redukce kp=0,6 či snižování 
počtu jednotek v jednotlivých dokumentacích záměru se stejnou datací (bez označení data 
revize) je „spočítat“ potřebný počet parkovacích stání pro celou stavbu tak, aby dle zákona  
č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, stavební záměr nepodléhal zjišťovacímu řízení. Městská část požaduje doložit 
výpočet parkovacích stání dle příslušné normy, tj. s koeficientem redukce kp=1. 
 
- dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, cit.: 

„právnická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách 
stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo 
zdroje, který není stacionárním zdrojem“. Vytápěním městské bloku takého rozsahu 
plynovými kotelnami, jejichž celkový výkon je zdrojem stacionárním, lze očekávat, že dojde 
ke zhoršení kvality ovzduší produkovanými znečišťujícími látkami. Realizace a provozování 
takovéto lokální kotelny je ekologicky neproveditelné a pro městskou část nepřijatelné. 
Městská část požaduje, aby stavební záměr využil k zásobování tepelné energie zdroj 

bezemisní, který se v dané lokalitě již nachází. V daném případě lze očekávat mírnější 
negativní vliv realizace záměru na kvalitu ovzduší v naší městské části. 

 
- navržený způsob likvidace dešťových vod z části zpevněných ploch je v přímém 
rozporu s provedeným inženýrsko-geologickým a hydrogeologickým průzkumem, jehož závěr 

je uveden v Souhrnné zprávě B.1 e). Jeho vyhodnocení „posuzovaná lokalita není vhodná pro 
zasakování dešťových vod“ nebo „doporučuji řešit likvidaci odvodem do kanalizačního řadu“ 
je v absolutním protikladu s navrženým řešením likvidace dešťových vod části zpevněných 
ploch formou „vsaku“, „retenčního stěrkového prostoru“ či „zasakovacího průlehu“. 
Z předložené dokumentace lze pochybovat o odbornosti zpracovatele.  
 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit žádost o revizi vyjádření starostovi k  podpisu  

ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
 
 
 

 


