
 

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

 

VÝPIS 
 

z 92. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 15.11.2021 v 15:45 hodin,  
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Dunajská č. o. 45, Brno 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno 
3. Přechod nájemního práva – XXXXX 
4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu po přechodu nájemního práva – XXXXX 
5. Nabídkové řízení na 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“ 

6. Nabídkové řízení na 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“ 

7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00074, Ing. Roman Benža 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00073, Svoboda a syn, s.r.o. 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 9 400 18 00052, Montessori Institut, základní škola  

a mateřská škola s.r.o., objekt Krymská 2 
10. Uzavření provozu mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
11. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 

27, příspěvková organizace 
12. Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec 
13. Stavba: TR BOB - adaptace BSP pro provozní pracovníky 
14. Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Labská 13 o skácení zapojeného 

porostu dřevin Prunus laurocerasus  
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00073 na veřejnou zakázku „Demolice  

a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
městské části Brno-Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“ 

16. Rozpočtové opatření č.27 – transfery z města, navýšení výdajů v oddílu zájmová 
činnost a školství 

17. Provozní řád – hřiště Čermákova 
18. Požadavek na vyznačení VDZ na ul. U Hřiště 9 na parkovišti 
19. Místní úprava provozu na ul. U pošty, ul. Kosmonautů, Valašská, Karpatská 
20. Požadavek na prověření a změnu místní úpravy provozu 
21. Požadavek na místní úpravu provozu – Vltavská 5 
22. Zdůvodnění návrhu změny místní úpravy provozu dle požadavků PČR Di 
23. Údržba silniční zeleně, veřejná zakázka 
24. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 



1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Dunajská č. o. 45, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00072 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00072 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2021. 
 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00068 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a paní XXXXX, nar. 
XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00068 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2021. 
 
3. Přechod nájemního práva – XXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno-Starý Lískovec po zemřelém nájemci XXXXX, 
nar. XXXXX, na XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Kurská č. o. 6, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou dva roky, nájemné stanovené pro 
běžné obecní byty ve výši 95,20 Kč/m2/měsíc s tím, že částka bude každoročně navyšována o 
míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2021. 
 
4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu po přechodu nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu podle § 2283 
odst. 1 občanského zákoníku v platném znění nájemci XXXXX, nar. XXXXX, k bytu č. XX  
o v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno-Starý Lískovec. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kurská  
č. o. 2, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, podle podmínek předchozího nájemce na dobu neurčitou, 
nájemné stanovené ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc s tím, že k uvedené smlouvě o nájmu bytu 
bude uzavřen dodatek o poskytnutí slevy z nájmu dle usnesení Rady MČ č. 9/37 ze dne 
26.02.2020. 
Ukládá OSBB zaslat nájemci informaci o usnesení do 30.11.2021. 
 
5. Nabídkové řízení na 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“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 



6. Nabídkové řízení na 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“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00074, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00073, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 9 400 18 00052, Montessori Institut, základní škola  
a mateřská škola s.r.o., objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 09 
9 400 18 00052, který bude uzavřen 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 Montessori Institut, základní škola a mateřská 
škola, s.r.o. zastoupenou Mgr. Bc. Petrou Komárkovou, Ph.D., jednatelkou, na straně 
nájemce. 
 
Nebylo přijato usnesení o snížení nájemného za prostory bývalého penzionu U Vojty o 
výměře 134,3 m2. 
 
10. Uzavření provozu mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí sdělení ředitelek o uzavření provozu 
mateřských škol v městské částí Brno-Starý Lískovec v období vánočních prázdnin  
od 23.12.2021 do 31.12.2021 a to v příspěvkových organizacích MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ 
a ZŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, MŠ Brno, Kosmonautů 2, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, 
Oderská 2. 
Pověřuje OSŠK sdělit toto usnesení ředitelkám mateřských škol. 
 
11. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 
27, příspěvková organizace 
 

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 opravy rozvodu ústředního topení. 
Schvaluje poskytnutí navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola Brno, Labská 27 v částce 199 875 Kč s DPH na zakázku opravy rozvodu ústředního 
topení, kterou provede firma František Drbálek, Spodní 677/16, Brno, IČO 42584914.  
 
 
 



12. Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, 
podle dokumentace předložené a. s. Brněnské komunikace, Útvarem dopravního inženýrství, 
Renneská třída 1a, Brno, IČ 60733098 a datované říjen/2021. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanoví podmínku: budou přiměřeně doplněny sadové úpravy, 
spočívající v návrhu výsadby stromů, které architektonicky a funkčně doplní stavbu 
parkoviště.  
Rada MČ dále doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního 
řízení vzal stavbu: Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, podle dokumentace předložené  
a. s. Brněnské komunikace, Útvarem dopravního inženýrství, Renneská třída 1a, Brno,  
IČ 60733098 a datované říjen/2021 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro stavbu: Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, podle dokumentace předložené  
a. s. Brněnské komunikace, Útvarem dopravního inženýrství, Renneská třída 1a, Brno,  
IČ 60733098 a datované říjen/2021. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
13. Stavba: TR BOB - adaptace BSP pro provozní pracovníky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: TR BOB - adaptace BSP pro provozní 
pracovníky, podle dokumentace předložené společností Atelier 101 s r. o., Banskobystrická 
662/151, Brno, IČ 27718361 a datované 10-2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: TR BOB - adaptace BSP pro provozní pracovníky, podle dokumentace předložené 
společností Atelier 101 s r. o., Banskobystrická 662/151, Brno, IČ 27718361 a datované 10-
2021 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: TR BOB - adaptace BSP pro 
provozní pracovníky, podle dokumentace předložené společností Atelier 101 s r. o., 
Banskobystrická 662/151, Brno, IČ 27718361 a datované 10-2021. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
14. Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Labská 13 o skácení zapojeného porostu 
dřevin Prunus laurocerasus  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením zapojeného porostu dřevin Prunus 
laurocerasus (bobkovišeň lékařská) rostoucího ve veřejné zeleni p. č. 2240/2 k. ú. Starý 
Lískovec, za domem Labská 13, dle žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Labská 13, 
Brno, se sídlem Labská 249/13, Starý Lískovec, 625 00 Brno a Znaleckého posudku č. 10-
02/2021. Bude prováděn řez dle Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK SPPK 
A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 26. 11. 2021.  
 
 



15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00073 na veřejnou zakázku „Demolice  
a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích městské 
části Brno-Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 21 00073 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Demolice a výstavba 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích městské části Brno-
Starý Lískovec – ul. Sevastopolská“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou A+J ploty 
s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Rozpočtové opatření č.27 – transfery z města, navýšení výdajů v oddílu zájmová 
činnost a školství 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

17. Provozní řád – hřiště Čermákova 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje provozní řád dětského hřiště na ul. 
Čermákova 22-24. 
Ukládá OVš postoupit text zhotoviteli hřiště za účelem zajištění realizace. 
 

18. Požadavek na vyznačení VDZ na ul. U Hřiště 9 na parkovišti 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje, aby OD MMB prověřil možnost, jak 
úpravou dopravního značení vymezit prostory pro parkování vozidel na parkovišti ul. U Hřiště 
9 tak, aby na parkovišti bylo zřejmé, kde lze parkovat a kde nikoliv, aniž by bylo nutné 
vyznačovat VDZ pro parkování vozidel, a to z důvodu nedostatku parkovacích stání, které 
není vhodné žádným způsobem snižovat. 
Ukládá OVš postoupit požadavek OD MMB. 
 

19. Místní úprava provozu na ul. U pošty, ul. Kosmonautů, Valašská, Karpatská 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec neschvaluje navrhnout OD MMB, aby nechal 
zpracovat místní úpravu provozu na místních komunikacích U Pošty, ul. Kosmonautů, 
Valašská, Karpatská, vodorovnou a svislou dopravní úpravou tak, aby bylo zřejmé, kde je 
možno parkovat a kde není. 
 
20. Požadavek na prověření a změnu místní úpravy provozu 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje požádat OD MMB o prověření 
vytipovaných oblastí ul. Karpatská, Dunajská 11 a Dunajská 21 a zajištění úpravy DZ tak, aby 
byla zajištěna průjezdnost dotčených lokalit vozidlem svozu komunálního odpadu  
za předpokladu, že bude v maximální možné míře brán ohled na zachování parkovacích míst. 



Ukládá OVš postoupit požadavek OD MMB. 
 

21. Požadavek na místní úpravu provozu – Vltavská 5 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na místní úpravu provozu na místní 
komunikaci Vltavská na parkovací ploše před domem č. 5 a to prostřednictvím žluté klikaté 
čáry V 12a, kterou bude zajištěno, že vozidla nebudou parkovat ve vstupu do chodníku 
z parkoviště. 
Ukládá OVš postoupit požadavek OD MMB. 
 
22. Zdůvodnění návrhu změny místní úpravy provozu dle požadavků PČR Di 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu platnosti dopravní značky zákaz 
zastavení v době od 6 hod. do 20 hod. 
Souhlasí s textem předloženého zdůvodnění. 
Ukládá OVŠ postoupit výsledek jednání RMČ Odboru dopravy MMB k dalšímu postupu. 
 
23. Údržba silniční zeleně, veřejná zakázka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby společnost ikis, s. r. o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, IČ 63485290, v souladu s příkazní smlouvou č. 09 9 500 17 00146, 
zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky na službu „Celoroční komplexní údržba silniční 
zeleně v MČ Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec, aby připravil výběrové řízení  
na veřejnou zakázku malého rozsahu do příští RMČ. 
 
24. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno-
Starý Lískovec“ jmenuje členy hodnotící komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 

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

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 18. 11. 2021 od 12:00 
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. 
 


