
 

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

 

VÝPIS 
 

z 92a. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 22.11.2021 v 17:30 hodin,  

jednání proběhlo formou videokonference 

 
1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2022 
2. Rozpočtové opatření č. 28 – navýšení příspěvku na provoz ZŠ Labská 
3. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky Základní škola Brno, Labská 27 

– oprava bazénové vany 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 25 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. o. 33 na ulici Labská v Brně“ 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 32 situovaném v 8. nadzemním podlaží domu č. o. 31 na ulici Labská v Brně“ 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00073, Svoboda a syn, s.r.o. 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00074, Ing. Roman Benža 
8. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec – zpráva o posouzení nabídky, 

oznámení o výběru dodavatele 
9. Návrh SOD č. 09 9 500 21 000102 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce požární 

zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
10. „Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 

29, 31, 33, 35, 37“ – zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
11. Návrh SOD č. 09 9 500 21 000101 na realizaci veřejné zakázky „Zasklení balkónů 

včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
12. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 

TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zasklení balkónů včetně očištění fasády 
u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 



1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout 
následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec  
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2022 s celkovými příjmy 82 956,5 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 166 284,5 tis. Kč a financováním ve výši 83 328 tis. Kč, včetně návrhu plánu 
nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem 
ze stanovené rezervy pro tyto účely. 

 
Pověřuje Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro rok 2022: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby  
a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření 
při změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti 
(tj. převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě 
souhlasu ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
2. Rozpočtové opatření č. 28 – navýšení příspěvku na provoz ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
 



3. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky Základní škola Brno, Labská 27 – 
oprava bazénové vany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27,  
Mgr. Michalu Dlouhému, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez 
DPH. Souhlas se týká zakázky dodání a montáže tepelného výměníku pro ohřev bazénové 
vany. 
Schvaluje poskytnutí navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola Brno, Labská 27 v částce 191 422 Kč s DPH na dodání a montáž tepelného výměníku 
pro ohřev bazénové vany, kterou provede společnost OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 
Brno-Štýřice, IČ: 4691850.  
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 25 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. o. 33 na ulici Labská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 25, situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 33, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn, s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 569.512,92 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. 
 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 32 situovaném v 8. nadzemním podlaží domu č. o. 31 na ulici Labská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 32, situovaném v 8. nadzemním podlaží domu č. or. 31, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: Ing. Roman Benža jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 661.299 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. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00073, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00073 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společností 
Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 25, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 
569.512,92 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 00073 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 03.12.2021. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00074, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00074 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. 32, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně v nabídkové ceně 
575.042,29 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 00074 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 17.12.2021. 
 
8. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec – zpráva o posouzení nabídky, 
oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu UCHYTIL s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku zadávacího řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice 
Brno-Starý Lískovec“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele.  
Zpráva o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

9. Návrh SOD č. 09 9 500 21 000102 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce požární 
zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 21 000102 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice 
Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 
619 00 Brno-Horní Heršpice, IČ: 60734078 zastoupenou Josefem Uchytilem, jednatelem 
společnosti. Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
K podpisu smlouvy může dojít nejdříve po uplynutí lhůty pro podání námitek proti výběru 
dodavatele, tj. 8. 12. 2021.  Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

10. „Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 
31, 33, 35, 37“ – zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Hrušecká stavební spol. s.r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky „Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů 
na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“. 



Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku zadávacího řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Zasklení balkónů včetně 
očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele.  
Zpráva o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
11. Návrh SOD č. 09 9 500 21 000101 na realizaci veřejné zakázky „Zasklení balkónů včetně 
očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 21 000101 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Zasklení balkónů včetně očištění  
a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“, jímž je Statutární město 
Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou Hrušecká stavební spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142 
zastoupenou Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem společnosti a Vladimírem Kubíkem, 
prokuristou.  
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
K podpisu smlouvy může dojít nejdříve po uplynutí lhůty pro podání námitek proti výběru 
dodavatele, tj. 8. 12. 2021.  Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
12. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zasklení balkónů včetně očištění fasády  
u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády  
u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S – Invest s.r.o., Kaštanová 123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 
3. Truvia s.r.o., Školní 560/3, 664 47 Střelice, IČ : 015057785 
4. Ing. Kateřina Miholová, U Břízy 588/16, 664 48 Moravany, IČ: 09222936 
5. Ing. Radim Kobza, Erbenova 383/15, 602 00 Brno, IČ : 40376931 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby - Zasklení balkónů včetně očištění a úpravy fasády u bytových domů 
na ulici Labská 29, 31, 33, 35, 37“ ve složení min 3 členů: 
 

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. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 



5. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
8. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
 

  


