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

VÝPIS 
 

z 98. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 23.2.2022 v 15:45 hodin, 

 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 
v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý Lískovec“ 

2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00012, MTc-stav, s.r.o. 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 28 situovaném ve 6.patře domu č. or. 33 na ulici Labská 
v Brně.“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00009, Vratislav Šustr 
5. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Dunajská                     

č. or. 45, Brno-Starý Lískovec 
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. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 01.06.2022 do 31.05.2024 
12. Nástavba a stavební úpravy RD Jemelkova 21 Brno-Starý Lískovec 
13. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, změna projektové 

dokumentace 
14. Stavba: Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 – oznámení překopu chodníku 
15. Žádost o vyjádření k prodeji-pronájmu části pozemku p. č. 998/15  
16. „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ – vyjádření ke svěřeným pozemkům – nové 

projednání 
17. „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci 

stavby Rekonstrukce parčíku Hermannova v Brně-Starém Lískovci“, výběr zhotovitele 
(VZMR)                      

18. SOD č. 09 9 500 22 00013, Park ul. Kroupova, VZMR  
19. Žádost odboru dopravy o vytipování míst pro virtuální parkovací plochu v MČ Brno-

Starý Lískovec   
20. Žádost odboru dopravy o vytipování míst pro umístění stojanu na kola se siluetou 

auta na podélné parkovací místo v MČ Brno-Starý Lískovec  
21. Rozpočtové opatření č. 3 — navýšení výdajů v oddílu bydlení a doprava 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 

27; výměna světel v tělocvičně 
23. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje     

 



1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 
v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě Labská č. or. 31, Brno-Starý Lískovec“ provedla 
společnost: MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543 
jako nejvhodnější uchazeč na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
961.943,75 Kč bez DPH. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00012, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00012 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  
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, zastoupené 
Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy 
je dodávka stavebně montážních prací souvisejících s výměnou rozvodů vody v bytovém 
domě Labská č. or. 31 v celkové ceně 961.943,75 Kč bez DPH. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00012 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 11.03.2022. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 28 situovaném ve 6.patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 28 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 
na ulici Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 155.546 
Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00009, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
22 00009 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. 28, nacházejícím se v 6. patře domu č. or. 33 ulice Labská v Brně v celkové ceně 
135.257 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 00009 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.02.2022. 
 
 



5. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Dunajská č. or. 45, 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. or. 45 (velikost 13,86 m2)

 
panu Pavlu Štrbovi, trvale bytem 

Dunajská č. or. 45, 625 00 Brno, za účelem užívání sklad osobních věcí. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor 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 Pavlem Štrbou, nar. 19.05.1957, bytem na ulici Dunajská 
č. or. 45, 625 00 Brno, na dobu neurčitou, za nájemné 2080 Kč ročně, tj. 520 Kč čtvrtletně  
a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad osobních věcí. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám  
k podpisu do 31.03.2022 
 
6. 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 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 XXXXX, nar.  XXXXX.  
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2022.   
 
7. 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 Dunajská č. o. 43 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 31.03.2022.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX o velikosti 3+1, 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 a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2022.   
 
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 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 31.03.2022.   
 
 



10. 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. 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 31.03.2022.   
 
11. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 01.06.2022 do 31.05.2024 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku o poskytnutí slevy z nájemného, 
jejímž předmětem je úprava nájemného formou 40,55 % slevy na dobu určitou dvou let,  
tj. od 01.06.2022 do 31.05.2024. Dodatek o poskytnutí slevy z nájemného bude uzavřen 
pouze s nájemci, se kterými byla Smlouva o nájmu bytu uzavřena do 30.08.2019. 
 
Nájemcům bytů, kteří dluží na nájemném, bude předmětná sleva poskytnuta až po uhrazení 
celé dlužné jistiny včetně příslušenství. 
 
Pokud byla před datem 01.06.2022 s nájemcem uzavřena smlouva o nájmu bytu na základě 
§ 2279 zákona č. 89/2012 Sb. (následky smrti nájemce - přechod nájmu bytu) a má  
na uzavření Dodatku o poskytnutí slevy z nájemného nárok, bude nájemné upraveno formou 
40,55 % slevy pouze na dobu platnosti této Smlouvy o nájmu bytu. 
 
Návrh Dodatku o poskytnutí slevy z nájemného je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu 
jednání, 
 
Schvaluje seznam bytových domů ve správě MČ Brno-Starý Lískovec, kterých se týká úprava 
nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, který je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů sdělením Oznámení o úpravě nájemného dotčeným 
nájemcům. Oznámení o úpravě nájemného je autorizovanou přílohou č. 3 tohoto materiálu. 
 
12. Nástavba a stavební úpravy RD Jemelkova 21 Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Nástavba a stavební úpravy RD Jemelkova 
21 Brno-Starý Lískovec podle projektové dokumentace zhotovené společností BRP Group 
s.r.o., sídlem Šmejkalova 1525/86, 616 00 Brno a datované listopad 2021. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: Nástavba  
a stavební úpravy RD Jemelkova 21 Brno-Starý Lískovec podle projektové dokumentace 
zhotovené společností BRP Group s.r.o., sídlem Šmejkalova 1525/86, 616 00 Brno a datované 
listopad 2021 na vědomí bez připomínek a sdělil stavebníkovi, že ve věci sjezdu 
z garážového stání na poz. p. č. 998/15 k. ú. Starý Lískovec je třeba kontaktovat Magistrát 
města Brna, Majetkový odbor. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: Nástavba a stavební úpravy 
RD Jemelkova 21, Brno-Starý Lískovec projektové dokumentace zhotovené společností BRP 
Group s.r.o., sídlem Šmejkalova 1525/86, 616 00 Brno a datované listopad 2021.  
Ukládá sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
 



13. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, změna projektové 
dokumentace 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka  
u Brna, 1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-Starý Lískovec“ podle dokumentace předložené 
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČO 44960417 a datované 
10/2021. 
Souhlasí s úpravou technického řešení, která spočívá v přitížení železničního tělesa 
násypovou lavicí. Toto řešení kopíruje původní tvar tělesa před elektrizací. Navržené 
odvodnění a chodník budou umístěny vedle násypové hlavice v obvodu dráhy. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník společného řízení, resp. řízení o dodatečném 
povolení stavby vzal úpravu technického řešení stavby spočívající v přitížení železničního 
tělesa násypovou lavicí, změnu umístění chodníku a odvodnění v rámci stavby: „Elektrizace 
trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-Starý Lískovec“ 
podle dokumentace předložené SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, 
IČO 44960417 a datované 10/2021 na vědomí bez připomínek.“ 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
RMČ. 
 
14. Stavba: Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 – oznámení překopu chodníku 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 podle 
projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Puttner s.r.o., Šumavská 416/15, 
Brno v prosinci 2021, za podmínky dodržení obnovy povrchu chodníku na pozemku  
par. č. 2811 k. ú. Starý Lískovec dle stanoviska správce komunikace, kterými jsou Brněnské 
komunikace a.s. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této chůze RMČ. 
 
15. Žádost o vyjádření k prodeji-pronájmu části pozemku p. č. 998/15  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k části pozemku p. č. 998/15  
v k. ú. Brno-Starý Lískovec. 
Souhlasí s pronájmem  
-   části pozemku p. č.  998/15 o výměře 30 m2 v k. ú. Brno-Starý Lískovec, 
-   s uzavřením nájemní smlouvy na výše uvedenou část pozemku z úrovně SmB 
 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby souhlasilo s prodejem: 
-   části pozemku p. č.  998/15 o výměře 30 m2 v k. ú. Brno-Starý Lískovec. 
 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedených pozemků příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
16. „I/23 Brno, poloportály Bítešská“ – vyjádření ke svěřeným pozemkům – nové 
projednání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
1) s dotčením pozemků svěřených MČ Brno-Starý Lískovec: 
p. č. 2395/2, 2395/25, 2395/26, 2614/1 a 2614/2 vše v k. ú. Starý Lískovec  
stavbou „I/23, poloportály Bítešská“ 



 
2) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k těmto pozemkům pro 
umístění kabelového vedení pro napájení zařízení předmětné stavby. 
 
Po předložení smlouvy o smlouvě budoucí bude souhlas vlastníka svěřených pozemků 
k umístění stavby vyznačen na koordinačním výkresu a opatřen podpisem starosty městské 
části dle ust. § 184a stavebního zákona. 
 
Ukládá OVš po předložení smlouvy o smlouvě budoucí předložit starostovi k podpisu 
koordinační situační výkres dotčené stavby.  
 

17. „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci 
stavby Rekonstrukce parčíku Hermannova v Brně-Starém Lískovci“, výběr zhotovitele 
(VZMR)                      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci stavby 
Rekonstrukce parčíku Hermannova v Brně-Starém Lískovci“ zhotovitele KAVYL, spol. s r. o., 
Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 23. 3. 2022. 
 
18. SOD č. 09 9 500 22 00013, Park ul. Kroupova, VZMR  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 00013 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem MTc-stav,  
s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, na stavbu „Park ul. Kroupova na pozemku 
p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu.   
 
19. Žádost odboru dopravy o vytipování míst pro virtuální parkovací plochu v MČ Brno-
Starý Lískovec   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje vytvoření virtuální parkovací plochy v městské 
části Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením odbor 
dopravy MmB. 
 
20. Žádost odboru dopravy o vytipování míst pro umístění stojanu na kola se siluetou auta 
na podélné parkovací místo v MČ Brno-Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje umístění stojanu na kola se siluetou auta  
na podélné parkovací místo v městské části Brno-Starý Lískovec.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením odbor 
dopravy MmB. 
 
 



21. Rozpočtové opatření č. 3 — navýšení výdajů v oddílu bydlení a doprava 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 
27; výměna světel v tělocvičně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neuděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27,  
Mgr. Michalu Dlouhému, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez 
DPH ve výběrovém řízení týkajícího se dodání a montáže LED světel v tělocvičně základní 
školy. 
Ukládá řediteli ZŠ zpracování zadání k výběrovému řízení na předmětnou zakázku, ve kterém 
bude uvedena přesná specifikace osvětlení dle příslušné vyhlášky (normy) a poté předložit 
svoji žádost k opětovnému projednání v Radě MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
23. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje. 
 
  


