
 

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

 

VÝPIS 
 

z 95. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 12.1.2022 v 15:45 hodin,  

 
1. Úprava Metodiky oprav volných běžných obecních bytů 
2. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý 

Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00002, Vratislav Šustr 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – 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. Úhrada odměny notáři za sepsání notářského zápisu 
14. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I. Pol. 2021/2022 
15. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec  

na rok 2022 
16. Žádost ELMOZ, a.s., o vrácení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – Výměna kabelů 

VN ul. Vltavská 
17. Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, sadové úpravy 
18. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Západní brána – parkovací 

dům“ 
19. Parkoviště Kyjevská, Brno-Starý Lískovec 
20. Dodatek ke smlouvě k bankovnímu účtu u Komerční banky 
21. Rozpočtové opatření č. 1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2021 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX - žádost o revokaci 

 



1. Úprava Metodiky oprav volných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s následujícím seznamem dodavatelů, kteří budou 
uvedeni v příloze č. 2 Metodiky oprav volných běžných obecních bytů:  
 

1. Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou IČO: 12191949 
2. Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČO: 48529303 
3. MTC-Stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543 
4. Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, IČO: 41528468 
5. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 

Brno, IČO: 25342100 
6. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 
7. Ing. Roman Benža, Merhautova 3, 613 00 Brno, IČO: 12186830 
8. JIRMAL spol. s.r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČO: 27732941 
9. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 46901850 
10.  DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO: 26255618 
11.  VIVEBA s.r.o., Střemchoví 49, 594 55 Dolní Loučky, IČO: 02026198 
12.  HBH stavby, s.r.o., Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče, IČO: 03618871 
13. DESIGN PARKET, spol. s.r.o., Bosonožská 102/1, 625 00 Brno, IČO: 60715502 

 
2. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý 
Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý 
Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 

1. W. A. K., spol. s r.o., Sokolova 714/2k, 617 00 Brno, IČO: 18565832,  
email:  wak@wak.cz, 

2. MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543,  
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz, 

3. Marek Hanák, s. r. o., Petra Bezruče 365, 664 43 Želešice, IČO: 27708306,  
email: hanakmarek@email.cz, 

4. HBH stavby, s.r.o., Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče, IČO: 03618871,  
email: bartu@hbhstavby.cz 

5. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531,  
email: informace@sasbrno.cz 

 
Schvaluje 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 

mailto:wak@wak.cz
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5. Bc. Veronika Kupková – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 43 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. 
43 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 
664 01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
188.010 Kč. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude schválena Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00002, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 22 00002 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. 12, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 43 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
163.486,84 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 22 00002 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.01.2022. 
 
5. 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 XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2022.   
 
6. 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. 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 31.01.2022.   
 
 



7. 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 Sevastopolská č. o. 9 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 31.01.2022.   
 

8. 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. 7 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 31.01.2022.   
 

9. 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 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 31.01.2022.   
 
10. 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 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 31.01.2022.   
 
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 Kyjevská 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 31.01.2022.   
 
12. 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 Labská č. o. 29 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 31.01.2022.   
 



13. Úhrada odměny notáři za sepsání notářského zápisu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že plátcem odměny notáři za sepsání 
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyklizením dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., 
v platném znění, při pronájmu běžného obecního bytu schopného k okamžitému 
nastěhování je městská část Brno-Starý Lískovec. 
Souhlasí s tím, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti bude sepsán pouze při 
uzavření smlouvy o nájmu bytu, a to s platností doby trvání smlouvy o nájmu bytu. V případě 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu se notářský zápis se svolením k vykonatelnosti již 
uzavírat nebude. 
 

14. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I. pol. 2021/2022 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje bodové ohodnocení práce ředitelů/lek za I. pololetí 
roku 2021/2022, které je součástí navrhování odměn. 
Bodové ohodnocení je přílohou bodu jednání. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB, OŠM 
do 31.1.2022. 
 
15. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, ulice 
Kosmonautů 2 a MŠ Brno, Labská 7 na rok 2022.  
Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových organizací. 
Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Žádost ELMOZ, a.s., o vrácení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – Výměna kabelů 
VN ul. Vltavská 
 
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 00020  
ze dne 6. 4. 2020, tzn. částku ve výši 37 500,- Kč a jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2020, tzn. 
částku ve výši 180 000,- Kč, uživateli ELMOZ, a. s., Jamborova 3240/49, 615 00 Brno,  
IČ 25552074, na podkladě jeho žádosti ze dne 21. 12. 2021.    
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 25. 1. 2022 a Odboru finančnímu ÚMČ Brno-Starý Lískovec vrátit uživateli schválenou část 
kauce na účet dle odst. 1) čl. VI. předmětné dohody a jejího dodatku č. 1.   
 
17. Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, sadové úpravy 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala návrh sadových úprav Parkoviště Labská, Brno-
Starý Lískovec, podle výkresu 01 Situace návrhu sadových úprav, doručeného projektantem 
ze dne 21. 12. 2021. 
Schvaluje návrh sadových úprav Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec, spočívající  
ve výsadbě 22 ks stromů a 1 165 ks listnatých keřů, dle druhové specifikace výkresu 01 



Situace návrhu sadových úprav, doručeném ze dne 21. 12. 2021. Výkres 01 je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání.   
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
projektanta do 20. 1. 2022. 
 
18. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Západní brána – 
parkovací dům“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zaslanou žádost Magistrátu města Brna, 
Odboru dopravy o stanovisko k žádosti o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru 
na akci „Západní brána – parkovací dům“. 
Doporučuje v investičním záměru nejen nahradit zrušená parkovací místa investičním 
záměrem „vybudování sedmitřídní školky v MČ Brno-Starý Lískovec, v lokalitě Západní 
brána“, ale i nahradit zrušená parkovací místa při ulici Labská a Vltavská investičním 
záměrem „Západní brána – propojení ulic Jihlavská, Labská a Vltavská“ a také zohlednit 
deficit parkovacích míst při ulici U Penzionu, tj. vybudování parkovacího domu  
i s podzemními podlažími a při návrhu respektovat objemovou i výškovou kompozici 
navrhovaných i stávajících staveb.  
S ohledem na skutečnost, že se bude jednat o parkovací dům, který bude nahrazovat zrušená 
parkovací místa a eliminovat deficit parkovacích míst, parkování pro osobní vozidla obyvatel  
v předmětné lokalitě musí být bezplatné. 
 

19. Parkoviště Kyjevská, Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu Parkoviště Kyjevská, Brno-Starý Lískovec, 
podle dokumentace předložené a. s. Brněnské komunikace, Útvarem dopravního inženýrství, 
Renneská třída 1a, Brno, IČ 60733098 a datované říjen/2021, včetně sadových úprav – 
výsadba dřevin dle výkresu 01 Situace návrhu sadových úprav, doručeného ze dne 21. 12. 
2021. 
Souhlasí s výše uvedenou stavbou, která bude mimo další realizována na pozemcích p. č. 
2395/2, 2395/25 a 2395/27 k. ú. Starý Lískovec, jež jsou svěřeny MČ Brno-Starý Lískovec. 
Rada MČ dále doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, 
aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal stavbu: Parkoviště Kyjevská, 
Brno-Starý Lískovec, podle dokumentace předložené a. s. Brněnské komunikace, Útvarem 
dopravního inženýrství, Renneská třída 1a, Brno, IČ 60733098 a datované říjen/2021, včetně 
sadových úprav – výsadba dřevin dle výkresu 01 Situace návrhu sadových úprav, doručeného 
ze dne 21. 12. 2021, na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro stavbu: Parkoviště Kyjevská, Brno-Starý Lískovec, podle dokumentace předložené 
a. s. Brněnské komunikace, Útvarem dopravního inženýrství, Renneská třída 1a, Brno,  
IČ 60733098 a datované říjen/2021, včetně sadových úprav – výsadba dřevin dle výkresu 01 
Situace návrhu sadových úprav, doručeného ze dne 21. 12. 2021 a sdělit usnesení žadateli do 
5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
20. Dodatek ke smlouvě k bankovnímu účtu u Komerční banky 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení 
bankovního účtu JSDH s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, na straně jedné a Statutární 



město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, která je autorizovanou přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem těchto smluv. 
 
21. Rozpočtové opatření č. 1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX - žádost o revokaci 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení č. 3 přijaté na 93. schůzi konané dne 
01.12.2021. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kurská  
č. o. 8, Brno-Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB informovat XXXXX o usnesení do 31.01.2022. 
 

  


