
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 94. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 15.12.2021 v 16:00 hodin,  

 
1. Dohoda o změně Přílohy č.5 – Seznam zařízení, Smlouvy o dílo č. 09 9 400 04 00221 – 

OTIS, a.s. 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
4. Pronájem volných bytů 
5. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 33, Brno 
6. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno 
7. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno 
8. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
10. Žádost o změnu podmínek pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě ulice 

Kosmonautů č. or. 19, Brno-Starý Lískovec – Sportovní klub Moravia Brno 
11. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 16 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská 
v Brně.“ 

12. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 8 situovaném ve 2.podlaží domu č. or. 37 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

13. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 37 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00079, JIRMAL, spol. s r.o. 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00080, JIRMAL, spol. s r.o. 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00081, Michael Presl 
17. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – Základní škola, Brno, Labská 27, 

příspěvková organizace 
18. Žádost KALAHA a. s., o uvolnění kauce v poměrné části za zvláštní užívání veřejné zeleně 

– Revitalizace bytového domu U Hřiště 15    
19. Žádost Veselý dopravní signalizace, s.r.o., o vrácení adekvátních finančních prostředků 

z kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – GO VO Dunajská    
20. Park ul. Kroupova, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 
21. „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ 
22. Skončení nájmu a nový pronájem pozemku pod garáží p. č. 2883 – p. XXXXX 
23. „Umístění nadzemní nádrže ADBLUE“ 
24. Novostavba rodinného dvojdomu Starý Lískovec 
25. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 a návrhy rozpočtů na rok 

2022 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
26. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 



27. Rozpočtové opatření č. 31 — navýšení vlastních příjmů, změna transferů z města, 
přesuny výdajů v rámci SPOD a požární ochrany, navýšení výdajů ve veřejné správě  

28. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
29. Rozpočtové opatření č. 32 — přijetí daru, snížení transferu, přesun v rámci soc. fondu 
30. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na demolici a novou výstavbu klecových kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“ VZMR – výběr 
zhotovitele 

31. Darovací smlouva 
32. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 21 00050 na veřejnou zakázku „Oprava 

vstupního schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 
33. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00018 na veřejnou zakázku „Oprava 

bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
34. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP 

při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
35. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 

BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“  
36. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý 
Lískovec“ 

37. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý 
Lískovec“ 

38. Rozpočtové opatření č. 33 – transfer pro JSDH, přesun v rámci požární ochrany a školství 
 
 



1. Dohoda o změně Přílohy č.5 – Seznam zařízení, Smlouvy o dílo č. 09 9 400 04 00221 – 
OTIS, a.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dohodu o změně Přílohy č. 5 – Seznam zařízení, 
Smlouvy o dílo č. 09 9 400 04 00221, uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec a společnost OTIS, a. s., ve které se smluvní strany 
dohodly na změně Přílohy č. 5 – Seznam zařízení této Smlouvy o dílo, a to dle dat uvedených 
v Příloze č. 1 této dohody. 
Dohoda včetně její Přílohy č. 1 byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit předmětný dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2021. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
39. Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX,  

v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu  
2 roky, stanovené nájemné ve výši 95,20 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, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 

Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.01.2021. 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, 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 paní XXXXX, nar. XXXXX a 
panem XXXXX, nar. XXXXX, dosud bytem Ul. Kosmonautů č.o. 19 v Brně na dobu 2 roky, za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu v bytovém domě na Ulici Kosmonautů 
č.o. 19 a vyklizený předají MČ Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2021.   
 
4. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 11, Brno, schopný k okamžitému nastěhování, reg. č. 002/21, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadateli 
XXXXX, bytem XXXXX, Brno.  
Nájemné se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné 
dle aktuální výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu 



města Brna. 
Schvaluje pronájem bytu č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 003/21, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno.  
Nájemné se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné 
dle aktuální výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu 
města Brna. 
Ukládá OSBB zaslat žadatelům informaci o usnesení do 31.01.2022. 
 
5. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 33, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00078 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, 
nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00078 smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2022. 
 
6. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00077 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX,  
nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00077 smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2022. 
 
7. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00075 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 XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00075 smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2022. 
 
8. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi XXXXX 
a XXXXX. 
Ukládá OSBB zaslat nájemci informaci o usnesení do 31.01.2022. 
 
9. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
ulice Sevastopolská č. o. 7, byt č. 36,  velikost 2+kk 
ulice Kurská č. o. 6, byt č. 12,  velikost 3+1 



ulice Kurská č. o. 4, byt č. 6,  velikost 2+kk 
ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 39,  velikost 1+kk 
ulice Dunajská č. o. 45, byt č. 22,  velikost 2+kk 
ulice Kurská č. o. 8, byt č. 3,  velikost 1+kk 
ulice Sevastopolská č. o. 7, byt č. 19,  velikost 1+kk 
ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 9,  velikost 1+kk 
ulice Dunajská č. o. 45, byt č. 15,  velikost 3+1, 
 
byly pronajaty dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním na úřední desce schopného k okamžitému nastěhování. 
 
10. Žádost o změnu podmínek pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě ulice 
Kosmonautů č. or. 19, Brno-Starý Lískovec – Sportovní klub Moravia Brno 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu podmínek pronájmu nebytového 
prostoru v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 19, Brno-Starý Lískovec, nájemce 
Sportovní klub Moravia Brno, z.s. Mikulovská 9, 628 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  
č. 09 9 400 19 00036 uzavřené mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem 
Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a Sportovní klub Moravia Brno, z.s., Mikulovská 9, 
628 00 Brno, IČ: 44015216 a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Předmětem dodatku je 
změna výše nájemného, nájemce se zavazuje, že bude za užívání pronajatého prostoru platit 
pronajímateli nájemné ve výši 150,- Kč za 1 m² podlahové plochy za rok, tj. 3540,-Kč za rok  
za podlahovou plochu 23,60 m2. Čtvrtletní nájemné činí 885,- Kč. Návrh dodatku č.1 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
11. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 16 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 8 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. 16 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 
8 na ulici Kurská v Brně“ provedla společnost: Jirmal, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 
Brno, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
181.761 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
12. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 8 situovaném ve 2.podlaží domu č. or. 37 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 8 situovaném ve 2. podlaží domu č. or. 
37 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 



Řícmanice, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši 194.556 Kč. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude schválena Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 
13. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 37 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 
37 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Jirmal, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 
Brno, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
142.197 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00079, JIRMAL, spol. s r.o. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 21 00079 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 16, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 8 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
181.761 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 00079 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.12.2021. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00080, JIRMAL, spol. s r.o. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 21 00080 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 12, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 37 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
142.197 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 00080 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.12.2021. 
 
 
 



16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00081, Michael Presl 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 21 00081 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. 8, nacházejícím se ve 2. podlaží domu č. or. 37 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
194.556 Kč. Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00081 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.12.2021. 
 
17. 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 dodání a montáže lanové pyramidy. 
 
18. Žádost KALAHA a. s., o uvolnění kauce v poměrné části za zvláštní užívání veřejné 
zeleně – Revitalizace bytového domu U Hřiště 15    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vrácení 50 % výšky kauce za zvláštní užívání veřejné 
zeleně dle Dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně č. 09 9 500 20 00071  
ze dne 4. 11. 2020 a jejího dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2020, tzn. částku ve výši 52 750,- Kč, 
uživateli KALAHA a. s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČ 25562151, na podkladě jeho žádosti 
ze dne 6. 12. 2021.    
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 22. 12. 2021 a Odboru finančnímu ÚMČ Brno-Starý Lískovec vrátit uživateli schválenou 
část kauce na účet dle odst. 1) čl. VI. předmětné dohody.   
 

19. Žádost Veselý dopravní signalizace, s.r.o., o vrácení adekvátních finančních prostředků 
z kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – GO VO Dunajská    
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vrácení 50 % výšky kauce za zvláštní užívání veřejné 
zeleně dle Dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně č. 09 9 500 20 00064  
ze dne 9. 9. 2020, tzn. částku ve výši 87 500,- Kč a 50 % výšky kauce za zvláštní užívání 
veřejné zeleně dle Dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně  
č. 09 9 500 21 00012 ze dne 12. 4. 2021, tzn. částku ve výši 87 500,- Kč, uživateli Veselý 
dopravní signalizace, s. r. o., Pražská 767/10c, 642 00 Brno, IČ 27702804, na podkladě jeho 
žádosti  
ze dne 11. 10. 2021.    
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 22. 12. 2021 a Odboru finančnímu ÚMČ Brno-Starý Lískovec vrátit uživateli schválené 
výšky kauce na účet dle odst. 1) čl. VI. předmětných dohod.   
 
 
 



20. Park ul. Kroupova, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové 
nabídky na stavbu „Park ul. Kroupova na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“, podle 
projektové dokumentace provedení stavby Park ul. Kroupova na pozemku p. č. 140 k. ú. 
Starý Lískovec, zpracované Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 614 00 Brno a projektové 
dokumentace provedení stavby Vsakování dešťových vod projektovaného parku  
ul. Kroupova, pozemek p. č. 140 v k. ú. Starý Lískovec, zpracované Ing. Františkem Štindlem, 
Ulička 121, 664 58 Prace, 
 
1. ALESTRA s. r. o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ 29196485 
2. Ekostavby Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 
3. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
4. FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 489 08 746 

5. H.K.U., spol. s r. o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČ 25515161  
6. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 
7. Melounová, s. r. o., Klímova 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382 
8. Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303 
9. MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543 
10. OSS Brno, s. r. o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ 46901850 
11. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
12. PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130  
13. STROMMY COMPANY s. r. o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, Pobočka Brno, Vodařská 
143/13, 619 00, Brno, IČ 01919652 
14. Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
15. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
16. W.A.K., spol. s r. o., Sokolova 714/2k, 617 00 Brno, IČ 18565832 

17. Zahradnické úpravy s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113 
18. Zemako, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011 
19. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
  
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
6. Bc. Veronika Kupková (referent OVš) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   



21. „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ podél 
silnice I/23 (ul. Bítešská, tzv. Pražská radiála - spojení dálnice D1 a velkého městského okruhu 
přes Pisárecký tunel v k. ú. Starý Lískovec a k. ú. Nový Lískovec podle dokumentace 
předložené projektovou kanceláří Ossendorf s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno,  
IČO: 62580426 a datované 10/2021. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „I/23 Brno, 
poloportály Bítešská“ podél silnice I/23 (ul. Bítešská, tzv. Pražská radiála - spojení dálnice D1 
a velkého městského okruhu přes Pisárecký tunel v k. ú. Starý Lískovec a k. ú. Nový Lískovec 
podle dokumentace předložené projektovou kanceláří Ossendorf s. r. o., Tomešova 503/1, 
602 00 Brno, IČO: 62580426 a datované 10/2021 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k této stavbě do 7 dnů po rozeslání 
výpisu z této schůze rady MČ.     
 
22. Skončení nájmu a nový pronájem pozemku pod garáží p. č. 2883 – p. XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením platnosti smlouvy č. 09 2 500 15 00287 
o pronájmu pozemku p. č. 2883 k. ú. Starý Lískovec pod garáží uzavřené s panem XXXXX, 
bytem XXXXX, Brno dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené 
radou MČ dne 16. 8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš . 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/26) 
pozemku p. č. KN 2635 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a panem XXXXX, XXXXX, Brno podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 
7. 2014 pod bodem č. 4/119, podpisem smluv byla pověřena vedoucí OVš. 
 
23. „Umístění nadzemní nádrže ADBLUE“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Umístění nadzemní nádrže ADBLUE“ 
v areálu čerpací stanice pohonných hmot OMV č. 2013 u mezinárodní silnice E65 – dálnice 
D1 na stávající zpevněné ploše na pozemku p. č. 1757/9 k. ú. Starý Lískovec. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Umístění nadzemní 
nádrže ADBLUE“ v areálu čerpací stanice pohonných hmot OMV č. 2013 u mezinárodní 
silnice E65 – dálnice D1 na stávající zpevněné ploše na pozemku p. č. 1757/9 k. ú. Starý 
Lískovec podle projektové dokumentace zhotovené společností MS architekti s r. o., 
U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha, IČO: 62580426 a datované 7/2021 na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k této stavbě do 7 dnů po rozeslání 
výpisu z této schůze rady MČ.     
 

24. Novostavba rodinného dvojdomu Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Novostavba rodinného dvojdomu Starý 
Lískovec podle projektové dokumentace zhotovené společností OK PYRUS s. r. o., Tkalcovská 
873/3b, Brno a datované listopad 2021, pouze za podmínky, že přes všechny zpevněné 



plochy v ulici Kroupova při označené bude křížení provedeno protlaky, bez narušení jejich 
povrchu. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro umístění přípojek technických sítí – 
voda, plyn, el. energie, splašková a dešťová kanalizace k výše označené stavbě do pozemků 
p. č. 463/1 a 463/20 ve vlastnictví statutárního města Brna. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: Novostavba 
rodinného dvojdomu Starý Lískovec podle projektové dokumentace zhotovené společností 
OK PYRUS s. r. o., Tkalcovská 873/3b, Brno a datované listopad 2021 na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: Novostavba rodinného 
dvojdomu Starý Lískovec podle projektové dokumentace zhotovené společností OK PYRUS  
s. r. o., Tkalcovská 873/3b, Brno a datované listopad 2021 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů 
po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
25. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 a návrhy rozpočtů na rok 
2022 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 
2023 a 2024 a návrhy rozpočtů na rok 2022 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-
Starý Lískovec.  
Pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací. 
 
26. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 39.195,20 Kč. 
 
27. Rozpočtové opatření č. 31 — navýšení vlastních příjmů, změna transferů z města, 
přesuny výdajů v rámci SPOD a požární ochrany, navýšení výdajů ve veřejné správě  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
28. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 08.12.2021, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.2/2021“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
29. Rozpočtové opatření č. 32 — přijetí daru, snížení transferu, přesun v rámci soc. fondu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 



30. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na demolici a novou výstavbu klecových 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý 
Lískovec“ VZMR – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na demolici a novou výstavbu klecových 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý 
Lískovec“– pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 00 
Olomučany, IČO: 28344669 

246 000 1. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 13. 12. 2021, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 00 Olomučany,  
IČO: 28344669 a smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 000 105 uzavíranou mezi objednatelem 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 679 00 
Olomučany, IČO: 28344669, na „Zpracování projektové dokumentace na demolici a novou 
výstavbu klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
MČ Brno–Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
31. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi smluvními 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného 
a společností K.S.M. STARS UP, s.r.o., se sídlem Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ: 075 74 533, 
na straně dárce. Předmětem Darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši  
80.000,-Kč dárcem obdarovanému. Dar poskytnutý dárcem bude   použit na realizaci stavby 
„Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Čermákova 22-24 Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVV zajistit podpis Darovací smlouvy smluvními stranami. 
 
32. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 21 00050 na veřejnou zakázku „Oprava 
vstupního schodiště Labská č. 35 a č. 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě  
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 společností HBH stavby, s.r.o., Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče,  
IČO: 03618871, zastoupené Ivo Hanzlíkem, jednatelem společnosti, kterým se mění cena díla 
uvedená v odst. 4 čl. 4.1 výše zmíněné SOD na 727.014,91.- Kč bez DPH. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit předmětný dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2021. 



Návrh dodatku č.1 ke SOD je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
33. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00018 na veřejnou zakázku „Oprava 
bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.2 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 21 00018 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno-Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou OSS Brno s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850 zastoupenou  
Ing. Robertem Liškou a Bc. Alešem Přibylem, jednateli společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.2 ke SOD je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
34. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 123a, 620 00 
Brno, IČ: 25526171 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 

35. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy  
č. 09 9 500 21 000107 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“, jímž je 
objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou  
Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 
00 Brno, IČ: 25526171 zastoupenou Ing. Eliškou Kudělkovou. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh příkazní smlouvy je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
36. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu MS PROJEKT s.r.o., Fantova 683/20, 614 00 
Brno, IČ: 06721184, jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý 
Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
37. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 21 000108 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 



projektové dokumentace na rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý 
Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem MS PROJEKT s.r.o., Fantova 683/20,  
614 00 Brno, IČ: 06721184, zastoupená Ing. Markem Šulákem. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh smlouvy o dílo je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
38. Rozpočtové opatření č. 33 – transfer pro JSDH, přesun v rámci požární ochrany  
a školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 

 
 

 
 

  


