
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
z 84. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 28.7.2021 

 
 

1. Úprava Organizační struktury Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec  
a stanovení jeho celkového počtu zaměstnanců 

2. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici 
Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 

3. Stavba: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec – zřízení služebnosti 
4. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
5. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6, Brno vlastníkovi bytové 

jednotky č. 593/9 
6. Prominutí bezdůvodného obohacení z pozemku p.č. 2057 k.ú. SL pod bytovým 

domem Dunajská 175/17, Brno 
7. Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad – ul. Sevastopolská 
8. Provozní řády hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec 
9. Některé náležitosti nájemní smlouvy, areál TJ Tatran Starý Lískovec 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno 
11. Výměna dveří bočního vstupu do bytových domů na adrese ulice Kosmonautů č.or. 

17 a č. or. 19 
12. Nabídkové řízení – „Dodání a instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů 

(RTN) v bytech v bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ – Výzva 
k podání nabídky 

13. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně“ 

14. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního 
schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 

15. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 29 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00035, Vratislav Šustr 
17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00036, Ing. Roman Benža 
18. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby, s.r.o. 
19. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a. s., objekt 

Labská 33 
20. Rozpočtové opatření č. 16 — transfer na Opravu bazénové vany ZŠ Labská, navýšení 

oprav a materiálu 
21. Pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Bosonožská 9 
22. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00055 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na parkoviště na ulici Labská a na ulici 
Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 



1. Úprava Organizační struktury Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec  
a stanovení jeho celkového počtu zaměstnanců 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Organizační strukturu Úřadu městské části města 
Brna, Brno-Starý Lískovec, která je přílohou č.1 vnitřního předpisu „Organizační řád Úřadu 
městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec“, a to s účinností od 01.08.2021. Organizační 
struktura je přílohou tohoto bodu jednání. 
Stanovuje celkový počet zaměstnanců Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec 
na 33. 
 
2. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na 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 pro veřejnou zakázku „Zasklení balkónů včetně očištění  
a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ jmenuje členy hodnotící 
komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
4. Jana Bušovová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 
10. Pavel Šimánek (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 
11. Mgr. Miroslav Plch (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 18. 8. 2021 od 10:00 
hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
3. Stavba: Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý Lískovec – zřízení služebnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti 
s uložením inženýrských sítí do pozemků svěřených do správy MČ Brno-Starý Lískovec:  
p. č. 291/1, 291/3, 291/6, 558, 1979, 1980, 1982, 2072, 2073, 2074/1, 2075, 2078/1, 2079, 
2080, 2081, 2082, 2219/1, 2219/10, 2219/16, 2219/17, 2219/23, 2260, 2272/1, 2467, 
2468/2, 2470, 2717 za podmínek stanovených usnesením rady MČ ze dne 21. 4. 2021 pod č. 
17/76, které bylo žadateli sděleno dopisem ze dne 28. 4. 2021 pod čj. MCBSLI/2324/21-
OVš/Nov-96/21-dat. 
Stanovisko bude vyznačeno na situačních výkresech s vyznačeným PNP – koordinační situaci 
– a opatřeno podpisem starosty MČ. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu situace dotčené stavby a spolu s usnesením 84. 
schůze rady MČ zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu žadateli. 



4. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s připravovanou směnou pozemků ve vlastnictví p. XXXXX p. č. 1664/107 – veřejná zeleň při 
ul. Bítešská (558 m2) a p. č. 1684/133 – tramvajové těleso při ul. Jemelkova  (50 m2),  p. č. 
1678/41 – komunikační zeleň při ul. Jihlavská (4 m2) a p. č. 1684/81 – veřejná zeleň při ul. 
Jihlavská (269  m2), p. č. 1684/77 – komunikační zeleň a veřejná zeleň při ul. Labská (328 m2) 
– všechny k. ú. Starý Lískovec - celkem 1209 m2 za pozemky ve vlastnictví SmB: 
p. č. 285/2 – orná půda (62 m2), p. č. 286/1 – orná půda (274 m2) a p. č. 287/1 - zahrada (468 
m2) – všechny k. ú. Starý Lískovec - celkem 804 m2 při ul. Jemelkově. 
Navrhuje pozemky ve vlastnictví p. XXXXXX potřebné pro záměry SmB směnit  
za pozemky ve vlastnictví SmB podobného druhu a využití (ostatní plocha, zeleň) v rámci 
statutárního města Brna. 
 
5. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6, Brno vlastníkovi bytové jednotky 
č. 593/9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje skončení nájmu podílu (5970/130783) pozemku p. č. 
2760 k. ú. Starý Lískovec pod domem Osová 593/6, Brno podle smlouvy č. č. 09 2 500 17 
00090 uzavřené mezi XXXXX, bytem XXXXX, Přerov III-Lověšice  
a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec dohodou. Platnost  
a účinnost smlouvy skončí dnem podpisu dohody oběma stranami. 
Doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo: 
1) s prodejem alikvotního podílu 5970/130783 pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do 

vlastnictví vlastníkovi vymezené jednotky 593/9 v bytovém domě Osová 593/6, Brno 
postaveného na tomto pozemku, 

2) s uzavřením kupní smlouvy podle vzoru schváleného VII. zasedáním ZMČ dne 10. 6. 2020. 
Podpisem smlouvy je na základě plné moci udělené primátorkou města Brna JUDr. 
Markétou Vaňkovou pověřen starosta MČ Mgr. Vladan Krásný; smlouva bude uzavřena 
podle předloženého návrhu s kupní cenou 32.914,- Kč. 

Ukládá OVš předložit materiál na příští zasedání ZMČ.  
 
6. Prominutí bezdůvodného obohacení z pozemku p.č. 2057 k.ú. SL pod bytovým domem 
Dunajská 175/17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s usnesením RMČ č. 32/27 ze dne 
16.10.2019 s prominutím bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. 2057 k. ú. Starý 
Lískovec bez právního důvodu od roku 2016 do data prodeje jednotlivých podílů pozemku 
podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu jednotlivým vlastníkům 
bytových jednotek v domě Dunajská 175/17, Brno vlastníkům bytových jednotek podle 
tabulky, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.   
 
7. Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad – ul. Sevastopolská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ na pozemku p. č. 
2419/1 k. ú. Starý Lískovec na ul. Sevastopolské u domů č. 5 a č. 9 podle projektové 



dokumentace zpracované Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, IČ 68903316 a datované: 
7/2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal tuto 
stavbu: „Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ na pozemku p. č. 2419/1 k. ú. Starý Lískovec na ul. 
Sevastopolské u domů č. 5 a č. 9 podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím 
Šlanhofem, Olomučany č. 188, IČ 68903316 a datované: 7/2021 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu a zaslat je ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu žadateli. 
 
8. Provozní řády hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje text provozního řádu pro hřiště v MČ Brno-
Starý Lískovec: 

- Vícegenerační hřiště Bosonožská – dětské hřiště, hřiště pro seniory, sportovní hřiště, 
fitness hřiště, hřiště pro stolní tenis. 

- Hřiště ul. Kosmonautů – dětské hřiště, sportovní hřiště, hřiště pro stolní tenis. 
- Hřiště pro stolní tenis Irkutská, hřiště pro stolní tenis U Pošty, sportovní hřiště 

Mikuláškovo nám. 15-17. 
- Volnočasový sportovně rekreační areál Sluníčka, dětské hřiště, venkovní fitness, stolní 

tenis, víceúčelové hřiště pro míčové hry, víceúčelové hřiště s mantinely, in-line dráha. 
 
Ukládá OVš zajistit realizaci. 
 

9. Některé náležitosti nájemní smlouvy, areál TJ Tatran Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s některými vybranými náležitostmi nájemní smlouvy, 
jejímž předmětem bude pronájem pozemků nacházejících se v areálu nyní užívaného TJ 
Tatran – Starý Lískovec, z. s., Klobásova 79, Brno. Tyto vybrané náležitosti nájemní smlouvy  
a Přehled pozemků v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s.  jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
Rada MČ tímto prohlašuje, že některé vybrané náležitosti nájemní smlouvy uvedené v příloze 
tohoto bodu jednání nepovažuje zatím za návrh na uzavření nájemní smlouvy, neboť 
neobsahují podstatné náležitosti nájemní smlouvy tak, aby nájemní smlouva mohla být 
uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím. 
Rada MČ odsouhlasením některých vybraných náležitostí nájemní smlouvy zatím nevyjadřuje 
úmysl uzavřít určitou nájemní smlouvu a vyhrazuje si právo jakékoliv ustanovení uvedené  
ve vybraných náležitostech nájemní smlouvy zrušit či změnit, popřípadě nájemní smlouvu 
neuzavřít. 
Ukládá OVV zaslat některé vybrané náležitosti nájemní smlouvy TJ Tatran Starý Lískovec,  
z. s. 
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00054 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXX, nar. XXXX. 



Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00054 smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2021. 
 
11. Výměna dveří bočního vstupu do bytových domů na adrese ulice Kosmonautů č.or. 17 
a č. or. 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna dveří bočního vstupu do bytových domů na adrese ulice 
Kosmonautů č. or. 17 a č. or. 19, Brno-Starý Lískovec“. Předmětná Výzva je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 

1. PROFIPLAST, spol. s r. o., Vranovská 191/38, 614 00 Brno, IČ: 44964544  
2. IDEAL OKNO s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 26958791 
3. Šenk REALIZACE s.r.o., Charbulova 170, Brno 618 00, IČ: 07629788 
4. Harmonie-dokonalá okna s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 05572487 
5. OKNARONDR s.r.o., Řehořova 1299/30, 618 00 Brno, IČ: 04963971 
6. K-okna Group, s.r.o., Vodova 113, 612 00 Brno. IČ: 29311802 
7. DVASTAF GROUP s.r.o., Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, IČ:  07072368, 

 
a návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci ve složení  
3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Tomáš Okřina – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – referent Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Bc. Veronika Kupková – referent Odboru všeobecného. 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
12. Nabídkové řízení – „Dodání a instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů 
(RTN) v bytech v bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ – Výzva k podání 
nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje plošnou výměnu RTN v bytech v bytových domech 
svěřených do správy MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
Schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání a 
instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) v bytech v bytových domech ve 
správě MČ Brno-Starý Lískovec“. 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
Rekostav-ZTI, s r.o., Vídeňská 102f, 619 00 Brno, DIČ: CZ25342720, IČO: 25342720, 
email:  info@rekostav-zti.cz, 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.vysledky?nazev=ideal+okno
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=07072368
mailto:info@rekostav-zti.cz


Techem, spol. s. r. o., Počernická 272/96, 108 00 Praha, DIČ: CZ49684370, IČO: 49684370, 
email:  info@techem.cz, 
 
ENBRA, a. s., Durďákova 1786/5,613 00 Brno, DIČ: CZ44015844, IČO: 44015844, 
email: enbra@enbra.cz, 
 
BUWO s. r. o., Prušánecká 4201/2, 628 00 Brno, DIČ: CZ25506404, IČO: 25506404, 
email: buwo.brno@tiscali.cz, 
 
THERA Energo, spol. s.r.o., Komárovská 466/16, 617 00 Brno, DIČ: CZ29241588, IČO: 
28241588, email: info@thera.cz, 
 
ista Česká republika, s.r.o., Gorkého 1, 602 00 Brno, DIČ: CZ61056758, IČO: 61056758, email: 
ista@ista.cz 
 
a návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci ve složení  
3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Tomáš Okřina – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – referent Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Bc. Veronika Kupková – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
13. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 18 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 18, situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 6, na ulici 
Kurská v Brně“ provedla společnost: Vratislav Šustr jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 194.896,75 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. 
 
14. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního 
schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava vstupního schodiště Labská 35 a 37“ provedla společnost HBH stavby s.r.o., 
Bratislavská 868/17, Hustopeče 693 01, IČO: 03618871 jako nejvhodnější uchazeč na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 663.315,07 Kč bez DPH. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
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15. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 29 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 29, situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 5, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Ing. Roman Benža jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 312.282,73 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. 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00035, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00035 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. 18, 
o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 4. podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně v celkové 
ceně 194.896,75 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 00035 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 13.08.2021. 
 
17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00036, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00036 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost Ing. 
Roman Benža, Merhautova 3/925, 613 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 21, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové 
ceně 312.282,73 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 00036 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 13.08.2021. 
 



18. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00050 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 HBH 
stavby, s.r.o., Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče, IČO: 03618871, zastoupené Ivo 
Hanzlíkem, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
dodávka stavebně montážních prací souvisejících s opravou vstupního schodiště do bytových 
domů Labská č. o. 35 a 37 v celkové ceně 663.315,07 Kč bez DPH. Předmětná smlouva byla 
zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00050 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 13.08.2021. 
 
19. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a. s., objekt 
Labská 33 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 09 9 400 01 
00265 mezi stranami Statutární město Brno – městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 260/4, 625 00 Brno na straně pronajímatele  
a společností Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 
Praha 5, zastoupenou společností Vantage Towers s. r. o., na základě zplnomocnění JUDr. 
Bohumírem Krejčíkem, na základě pověření. Dodatek bude uzavřen na 29 dní bez zveřejnění 
záměru v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, tj. do 12.09.2021. Dodatek 
č. 3 byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB k předložení předmětného dodatku k podpisu oběma smluvním stranám  
do 13.08.2021 
 
20. Rozpočtové opatření č. 16 — transfer na Opravu bazénové vany ZŠ Labská, navýšení 
oprav a materiálu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 16, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
21. Pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží 
objektu ZŠ Bosonožská 9, č.p. 381, p.č. 2435 o celkové výměře 393,55 m2 byly pronajaty 
subjektu Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, IČO:25325078. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k jednání o ceně 
pronájmu. 
 
22. Návrh SOD č. 09 9 500 21 00055 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na parkoviště na ulici Labská a na ulici Kyjevská, 
Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 21 
00055 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 



dokumentace na parkoviště na ulici Labská a na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je 
objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a zhotovitelem, jímž je akciová společnosti Brněnské komunikace, a.s., 
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 607 33 098. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 
 
  


