
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
z 83. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 14.7.2021 v 15:45 hodin  

 
 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Oderská č.o. 2, Brno 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 

v bytovém domě Dunajská č. or. 43, Brno-Starý Lískovec“ 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního 

schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 

4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 37 situovaném ve 8.podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská 

v Brně.“ 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby, s.r.o. 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00051, MTc-stav, s.r.o. 

7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00053, Michael Presl 
8. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 09 9 400 07 00233 

9. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 140 k.ú. SL se vstupem 
10. Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, vyjádření MČ pro územní řízení II. 
11. Návrh na odkoupení p.č. 335/1 k.ú. SL 
12. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací 
13. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn II. pol. 2020/2021 

14. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Zasklení balkónů včetně očištění  
a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 

15. Podněty k realizaci a zabezpečení přechodů pro chodce v MČ Brno-Starý Lískovec 
16. Požadavek na místní úpravu provozu – parkoviště U Hřiště 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky SMB o zákazu spalování vybraných druhů paliv  

ve stacionárních zdrojích 



1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Oderská č.o. 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00049 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Oderská č. o. 2, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00049 smluvním stranám 

k podpisu do 31.07.2021. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 
v bytovém domě Dunajská č. or. 43, Brno-Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 43, Brno-Starý Lískovec“ provedla 
společnost: MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543 
jako nejvhodnější uchazeč na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
917.290,30 Kč bez DPH. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního 
schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 

4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 37 situovaném ve 8.podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 37 situovaném v 8. podlaží domu č. or. 6 
na ulici Kurská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice  
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 

171.737,62 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby, s.r.o. 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00051, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00051 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, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, zastoupené Ivanem 
Trunečkou, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
dodávka stavebně montážních prací souvisejících s výměnou rozvodů vody v bytovém domě 
Dunajská č. or. 43 v celkové ceně 917.290,30 Kč bez DPH. 



Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00051 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 23.07.2021. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00053, Michael Presl 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 

21 00053 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 37, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 6 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 

171.737,62 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00053 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.07.2021. 
 
8. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 09 9 400 07 00233 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č.  09 9 400 07 
00233 uzavřené dne 27.7.2007 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, na straně objednatele a Ing. Petrem Dostálem, IČ: 46315683, se sídlem 
Prušánecká 4202/4, 628 00 Brno, na straně zhotovitele. Předmětem Dodatku č. 1 je 

aktualizace Ceníku prací. Dodatek č. 1 a Ceník prací ze dne 28.6.2021 jsou přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Ukládá OVV předložit Dodatek č. 1 smluvním stranám k podpisu. 
 
9. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 140 k.ú. SL se vstupem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se vstupem a umístěním vzpěr po dobu tvrdnutí 

betonu na pozemek p. č. 140 v souvislosti s výstavbou nového plotu na pozemcích 
společnosti JORK s r. o., se sídlem K Třebonicům 100/34, Praha, p. č. 141, 142/1 k. ú. Starý 
Lískovec a ukládá žadateli, aby minimálně 60 dní předem oznámil termín zahájení prací  
na výstavbě plotu OVš ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, Brno, úseku ŽP, 
Mgr.Kaplanové, tel. 547 139 238. 

Ukládá OVš zajistit odstranění náletových dřevin vč. kořenového systému na rozhraní 
pozemků p. č. 140, 141, 142/1 k. ú. Starý Lískovec před určeným termínem zahájení stavby 
plotu společnosti JORK s r. o. 
 
10. Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, vyjádření MČ pro územní řízení II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, 
která spočívá ve vybudování nové obytné nástavby nad stávajícím objektem supermarketu 
na adrese U Pošty č. 12, Brno na pozemcích p. č. 2456/3, p. č. 2457 a 2458/1, všechny k. ú. 
Starý Lískovec a ve vlastnictví právnických osob. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník správního řízení uplatnil 
v územím řízení tyto námitky: 



- nesouhlasím s nástavbou supermarketu Albert, resp. se zvýšením výškové úrovně  
či změnou regulace výšky z důvodu ochrany existující plochy, která slouží k  umístění 
obchodů a služeb. Požaduji dodržení stávajícího stavu v území resp. dodržení 
současného obrazu urbanistického řešení.  

- nástavba je navržena v území, jehož současný stav umožňuje jeho efektivní využívání 
a není žádoucí v něm přistoupit k zásadním změnám spočívající ve změně výškové 

hladiny či definování jiného funkčního využití  
- není zřejmé, která projektová dokumentace byla podkladem pro vydání 

koordinovaného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje, neboť bylo 
vydáno dne 24.05.2021 pod č.j. MMB/0113274/2021 a doložená „orazítkovaná“ 
projektová dokumentace Odborem územního plánování a rozvoje je s datací 

21.04.2021 a s č.j. MMB/0158914/2021. Na str. 1 a str. 3 výše uvedeného 
koordinovaného stanoviska je uvedena nástavba s 15-ti bytovými jednotkami  
o zastavěné ploše 1057 m2, na st. 2 téhož koordinovaného stanoviska je uvedena 
nástavba s 13-ti byty. 

- projektová dokumentace není vypracována dle příslušných vyhlášek a právních 
předpisů: 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 d le 
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=0,25 je 

zcela účelové. Smyslem uplatnění koeficientu redukce kp=0,25 je „spočítat“ potřebný 
počet parkovacích stání pro celou stavbu tak, aby počet dnes již stávajících 
parkovacích míst byl dostatečný. 

- ačkoliv dle část B.4 Souhrnné zprávy je pro stávající supermarket i nástavbu 
dostatečných stávajících 22 míst, v situačním výkrese C.3 je pouze míst 21. 

Ukládá OVš zaslat žadateli sdělení o usnesení ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu z  této 
schůze rady MČ.  

 
11. Návrh na odkoupení p.č. 335/1 k.ú. SL 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s prodejem pozemku p. č. 335/1 k. ú. Starý Lískovec vlastníkům rodinného domu  

na pozemku p. č. 332 a zahrady na pozemcích p. č. 333 a 334/1 k. ú. Starý Lískovec, 
Jemelkova 592/75, Brno. 
 

12. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti   
a smlouvy darovací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec,  
na straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
IČ: 28297849 FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 620 00 Brno 
IČ: 29206944 FoxDen s.r.o., Kroupova 758/34, 625 00 Brno 
IČ: 64509931 ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno 



IČ: 12191949 Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou 
IČ: 25524241 KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ: 63485290 ikis s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 
IČ: 25822675 GASTRO – MENU EXPRESS a.s., Konská 199, 739 61 Třinec 
IČ: 25317628 FIRESTA-Fišer, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČ: 60715502 DESIGN PARKET spol. s r.o., Bosonožská 102/1, 625 00 Brno 

IČ: 45474281 Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno  
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 30.7.2021. 
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-

sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 25.9.2021 u vícegeneračního  
hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
13. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn II. pol. 2020/2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené bodové ohodnocení práce ředitelů/lek 

za II. pololetí roku 2020/2021, které je součástí navrhování odměn. 
 

Organizace:  

Ředitel:  

ZŠ Brno, Labská 27 

Mgr. Michal Dlouhý 
Kritérium Hodnocení Body: 

Max. 
Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společen-
sko-kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, spoluprá-
ce s místními spolky, s MŠ, Den 
radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem napravena 

5 5 

 

Organizace: 

Ředitel:  

ZŠ Brno, Bosonožská 9 

Mgr. Lenka Špačková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, spolu-
práce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-
na 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
Mgr. Margita Kotásková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 



1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, spolu-
práce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-
na 

5 5 

 
 

 

Organizace:  

Ředitel: 

Mgr. Lucie Žigárdyová 

MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 
Kritérium Hodnocení Body: 

Max. 
Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

 
2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 
 

 
-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-
na 

 
5 

 
5 

 

Organizace:  

Ředitel: 

MŠ Brno, Labská 7 

Irena Andrlíková 

Kritérium Hodnocení Body: 

Max. 

Body  

dosažené 
1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-

na 

5 5 

 

Organizace:  

Ředitel: 

MŠ Brno, Bosonožská 4 

Mgr. Šárka Pantůčková 
Kritérium Hodnocení Body: 

Max. 
Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-

kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-
na 

5 5 

 

Organizace:  

Ředitel: 

MŠ Brno, Oderská 2 

Hana Milotová 



Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a audit-
ních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem naprave-
na 

5 5 

Pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB, OŠMT do 31.8.2021. 
 

14. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Zasklení balkónů včetně očištění  
a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Zasklení balkónů včetně očištění  

a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 

15. Podněty k realizaci a zabezpečení přechodů pro chodce v MČ Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do doby, než OD MMB 
předloží celkové dopravní řešení v MČ Brno-Starý Lískovec. 
 

16. Požadavek na místní úpravu provozu – parkoviště U Hřiště 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na místní úpravu provozu  
na parkovišti U hřiště osazením dopravní značky IP 11a, parkoviště pro osobní vozidla  
a vodorovné dopravní značení pro úpravu parkování. Návrh je třeba  koordinovat 

s dopravním značením na nově vybudovaném rozšířeném parkovišti ul. U Hřiště.  
Rada požaduje návrh PD předložit k odsouhlasení.  

Ukládá OVŠ postoupit požadavek na OD MMB. 
 

17. Návrh obecně závazné vyhlášky SMB o zákazu spalování vybraných druhů paliv  
ve stacionárních zdrojích 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním návrhu Obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv  

ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna a doporučuje zastupitelstvu  
ke schválení. 
Ukládá OVŠ předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části Brno -Starý 

Lískovec. 


