
 

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

 

VÝPIS 

 
z 86. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 25.8.2021 v 15:45 hodin  

v zasedací místnosti ÚMČ. 

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

bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 2.podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská 
v Brně.“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 1.podlaží domu č. or. 9 na ulici Sevastopolská 
v Brně.“ 

3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00057, Vratislav Šustr 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00058, Vratislav Šustr 
5. Žádost o úpravu stávající koupelny a WC s výměnou vany za sprchový kout v bytě  

č. XX v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 45 – pan XXXXX 
6. Dodatek č. 1 k Dohodě o umístění digitálního srážkoměru č. 09 9 400 20 00073 

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 

19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 

24. Společný nájem k bytu č. 36, Sevastopolská č.o.3, Brno 
25. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  

26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2021 

27. Smlouvy o reklamní činnosti 

28. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „IROP“ Základní 
škole, Brno, Bosonožská 9 

29. Návrhy na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 
30. Pronájem / prodej pozemku p.č. 1684/210 a částí pozemku p.č. 1676/11 k.ú. Starý 

Lískovec 



31. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
32. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
33. Rozpočtové opatření č. 18 – navýšení vlastních příjmů, navýšení výdajů na sociální 

pohřby, změna zatřídění u peněžitých darů obcím 
34. Rozpočtové opatření č. 19 – transfer SPOD, dotace zájmové organizaci 
35. Žaloba o vyklizení bytu 

36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na 
veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“ 

37. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na 

veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec – ul. Osová“ 
38. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby s.r.o. 

 



 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 2.podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 2. podlaží  domu č. or. 1 

na ulici Kyjevská v Brně“ provedla společnost Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331 
664 01 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
146.646 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 

Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 1.podlaží domu č. or. 9 na ulici Sevastopolská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého  

rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 5 situovaném v 1. podlaží  domu č. or. 9 
na ulici Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331 
664 01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
170.857 Kč bez DPH. 
 

Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00057, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00057 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 5, nacházejícím se v 2. podlaží domu č. or. 1 ulice Kyjevská v Brně v celkové ceně 
146.646 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 00057 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.09.2021. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00058, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00058 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 



bytu č. 5, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 9 ulice Sevastopolská v Brně v celkové ceně 
148.570,68 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 00058 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.09.2021. 

 
5. Žádost o úpravu stávající koupelny a WC s výměnou vany za sprchový kout v bytě  
č. 31 v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 45 – pan XXXXX 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení úpravy koupelny a WC s instalací 
sprchového koutu v bytě č. XX v bytovém domě č. or. 45, na ulici Dunajská v Brně, nájemce 
pan XXXXX, nar. XXXXX. 
 
6. Dodatek č. 1 k Dohodě o umístění digitálního srážkoměru č. 09 9 400 20 00073 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1  

k Dohodě o umístění digitálního srážkoměru č. 09 9 400 20 00073 mezi Statutárním městem 
Brnem a firmou Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit dohodu oběma stranám k podpisu, a to do 
10.09.2021. 
 

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 5, o velikosti XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec  
na dobu 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX,  
nar. XXXXX. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 

k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou , 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno -Starý 
Lískovec a Ing. XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno -
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   



10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 

k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu  určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 

Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   

 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 

určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 

určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-

Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 



16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno -
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 

k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 

18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-

Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2021.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém 

Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka 
se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX,  
nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 ze dne 

03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s  účinností 
navýšení nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   

 
 
 



21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. X v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 

nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností 
navýšení nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle 

usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2021.   
 

24. Společný nájem k bytu č. 36, Sevastopolská č.o.3, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. XX, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 31.08.2021.   
 
25. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

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. XX, 
v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno, s panem XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno, na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné ve výši 63,51 

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 panem XXXXX, nar. 
XXXXX, 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 31.08.2021.   
 
26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2021 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a níže uvedeným příjemcem dotace s číslem 
smlouvy 099 300 21 00070, která jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání Lískovec je 
boží!, z.s. 20 000,- Kč.                              
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 25.8.2021. 
Pověřuje OSŠK k rozeslání smlouvy a informování žadatele. 
 

27. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
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: 606 96 052  Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno 
IČ: 45809712 FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha  
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 30.08.2021.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-

sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 25.09.2021  
u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „IROP“ Základní škole, 

Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas se zapojením Základní školy, Brno, Bosonožská 
9, příspěvkové organizace do připravované výzvy IROP pro základní školy v rámci nového 
projektového období Projektový záměr IROP 2021 + MAP Brno.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou. 
 
29. Návrhy na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním veřejného osvětlení 
1) k domu na ul. Čermákova 28 osazením nového sadového stožáru do pozemku p. č. 566/1 

k. ú. Starý Lískovec;  



2)    pod schody k České poště – U Pošty 16 – 1 sadovka  
Ukládá OVš zaslat žádost o doplnění veřejného osvětlení Technickým sítím Brno, a. s.  
 
30. Pronájem / prodej pozemku p.č. 1684/210 a částí pozemku p.č. 1676/11 k.ú. Starý 
Lískovec 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s pronájmem z úrovně statutárního města Brna 
1)  pozemku p. č. 1684/210 (4 m2) a části pozemku p. č. 1676/11 (cca 1 m2) oba k. ú. Starý 

Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, na nichž se nachází část zastřešeného 
parkovacího stání a garáže, které jsou součástí pozemku p. č. 1676/6 a 1676/5 oba k. ú. 
Starý Lískovec vlastníku těchto pozemků, 

2)  části pozemku p. č. 1676/11 (cca 27 m2)  k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního 
města Brna, jež je užívána jako parkovací stání a zahrádka a je připlocená k pozemku p. č. 
111 k. ú. Starý Lískovec  soukromým vlastníkům tohoto pozemku, 

3) části pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, jež 
je užívána jako předzahrádka současně s pozemkem p. č. 1673/3 k. ú. Starý Lískovec 
soukromým vlastníkům tohoto pozemku. 

 

Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem: 
1)  pozemku p. č. 1684/210 (4 m2) a části pozemku p. č. 1676/11 (cca 1 m2) oba k. ú. Starý 

Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, na nichž se nachází část zastřešeného 
parkovacího stání a garáže, které jsou součástí pozemku p. č. 1676/6 a 1676/5 oba k. ú. 
Starý Lískovec vlastníku těchto pozemků, 

2)  části pozemku p. č. 1676/11 (cca 27 m2)  k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního 
města Brna, jež je užívána jako parkovací stání a zahrádka a je připlocená k  pozemku p. č. 
111 k. ú. Starý Lískovec  soukromým vlastníkům tohoto pozemku, 

3) části pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna, jež 
je užívána jako předzahrádka současně s pozemkem p. č. 1673/3 k. ú. Starý Lískovec 
soukromým vlastníkům tohoto pozemku. 

 

 
31. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit ve smyslu usnesení 
č.7/X. Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec s prodejem pozemku p.č. 2396/1 k.ú. Starý 

Lískovec (pod prodejnou Albert na ul. Kurská 9, Brno), části pozemku p.č. 2402/1 k.ú. Starý 
Lískovec o výměře cca 63 m2 (pod zásobovací rampou a přístupovým schodištěm) a nově  
i části pozemku p.č. 2390/1 k.ú. Starý Lískovec o výměře cca 13 m2 (bezprostředně navazující 
sloupy tvořící součást supermarketu Albert) dle doložené zpracované majetkové mapy 
společnosti Albert Česká republika s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Praha, IČ 44012373. 
 

32. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec schválit 
navrhovanou změnu u přílohy č. 3 Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku  

za užívání veřejného prostranství MČ Brno-Starý Lískovec OZV SMB č. 30/2020, o místních 
poplatcích, která je přílohou tohoto bodu. 



Ukládá předkladateli předložit tento návrh na změnu OZV k projednání dne 08.09.2021  
na Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec.  
 
33. Rozpočtové opatření č. 18 – navýšení vlastních příjmů, navýšení výdajů na sociální 
pohřby, změna zatřídění u peněžitých darů obcím 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
34. Rozpočtové opatření č. 19 – transfer SPOD, dotace zájmové organizaci 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 19, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
35. Žaloba o vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žaloby o vyklizení bytu č. XX na ulici Labská 
156/37 v Brně proti manželům Evě a Aloisovi Marečkovým. 

Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 
36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice a výstavba 
klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno –
Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ 25571192  
2. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 
3. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 

2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
7. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
8. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 



 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
37. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných  
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec – ul. Osová“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice a výstavba 
klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno –

Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

4. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ 25571192  
5. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 
6. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

9. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 

10. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
11. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
12. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
13. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
14. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
15. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
16. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
38. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00050, HBH stavby s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 18 ze své 84. řádné schůze konané 
dne 28.07.2021 o 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. 
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 03.09.2021. 

 
 
 
  


