
 

 

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

VÝPIS Z USNESENÍ 
 

ze 101. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 6.4.2022 v 15:45 hodin, 

jednání formou videokonference 

 
 

1. Stavba „0665/21 Itself (5) – Brno_Točná 603/5_OK“; vyjádření k územnímu řízení 
stavby 

2. Stavba: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“; vyjádření pro územní řízení 
3. Stavba: „Stavební úpravy rodinného domu Šoustalova 538/51, Brno“; vyjádření  

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
4. Stavba: „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Pšikalova“; vyjádření 

k územnímu řízení 
5. Výzva od Metrostavu k umístění městského mobiliáře po zvláštním užívání veřejné 

zeleně stavby Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 
6. Stavba „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“; souhlas s umístěním  

a provedením stavby 
7. Stavba „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“; souhlas s umístěním  

a provedením stavby 
8. Stavba „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“; stanovisko městské části 

Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební 
řízení 

9. Stavba „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“; stanovisko městské části 
Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební 
řízení 

10. Rozpočtové opatření č. 6 – transfery zájmovým organizacím, přesun v rámci 
sociálního fondu 

11. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
12. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – Mateřská škola, Brno, Labská 

7, příspěvková organizace 
13. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 

Lískovec na rok 2022 zájmovým organizacím 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
18. Změna užívání společných prostor skladu na nebytové, dům Kurská 2, paní XXXXX, 

nar. XXXXX 
19. Jmenování členů do školských rad základních škol ze strany zřizovatele 
20. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a.s., objekt 

Labská 33  
21. Revitalizace areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská 
22. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, zadávací dokumentace 

 



 

 

1. Stavba „0665/21 Itself (5) – Brno_Točná 603/5_OK“; vyjádření k územnímu řízení stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „0665/21 Itself (5) – Brno_Točná 
603/5_OK“ podle dokumentace, kterou vypracovala INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 
BRNO, IČ 25594443, datované 11/2021 a doručené ze dne 21. 01. 2022, upravené doručené 
ze dne 18. 02. 2022, (technická zpráva datovaná 25. 11. 2021 a výkresy 9/2021 a 1/2022)  
a jako správce zeleně veřejné parku Točná, bezprostředně sousedícího se stavbou. 
 
Stanoví následující podmínky: 
- stavební materiál a odpady, včetně výkopku, nesmí být ukládány na pozemky parku 
Točná p. č. 550/5, 550/6 a 550/7 v k. ú. Starý Lískovec, 
-  v případě, že během stavby dojde k poškození jakékoliv části pozemků, zeleně, komunikace 
a vybavení (mobiliář) parku Točná, je stavebník povinen, na vlastní náklady, zajistit  
u zhotovitele rekonstrukce parku KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno,  
IČ 49975358, u něhož je vedena ochranná (záruční) lhůta do 31. 7. 2025, uvedení 
poškozených částí do původního bezvadného stavu a písemně, formou protokolu mezi 
stavebníkem a KAVYL, spol. s r. o., informovat MČ Brno-Starý Lískovec, prostřednictvím 
Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno,    
 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu „0665/21 Itself (5) – 
Brno_Točná 603/5_OK“ podle dokumentace, kterou vypracovala INTAR, a.s., Bezručova 
81/17a, 602 00 BRNO, IČ 25594443 a datované 9/2021 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
RMČ. 
 
2. Stavba: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“; vyjádření pro územní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“ 
podle dokumentace předložené firmou EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 620 00 Brno,  
IČ 25573829, datované 2/2022. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení 
nesouhlasil se stavbou: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“ podle projektové 
dokumentace zhotovené firmou EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 620 00 Brno,  
IČ 25573829, datované 2/2022. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení určené pouze pro Domov pro seniory Mikuláškovo 
nám., p.o., Rada MČ žádá, aby nová trafostanice byla umístěna přímo na pozemek Domova 
pro seniory Mikuláškovo nám.   
 
3. Stavba: „Stavební úpravy rodinného domu Šoustalova 538/51, Brno“; vyjádření  
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění do příští RMČ. 
 
4. Stavba: „Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Pšikalova“; vyjádření 
k územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Generální oprava veřejného osvětlení, 
Brno, ul. Pšikalova“ podle dokumentace datované 02/2022, podané investorem Technické 
sítě Brno a. s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČ 25512285. 



 

 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Generální oprava 
veřejného osvětlení, Brno, ul. Pšikalova“ podle projektové dokumentace předložené firmou 
Technické sítě Brno a. s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČ 25512285 a datované 02/2022  
na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady 
MČ.  
 
5. Výzva od Metrostavu k umístění městského mobiliáře po zvláštním užívání veřejné 
zeleně stavby Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje sjednocení městského mobiliáře – laviček  
a odpadkových košů na plochách veřejné zeleně v současném zvláštním užívání veřejné 
zeleně pro stavbu Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, a to u laviček na typ 
Sonata a u odpadkových košů na typ Bystrc dle autorizované přílohy č. 4 bodu tohoto 
jednání.  
Souhlasí s umístěním laviček a odpadkových košů (1. etapa) na stanoviště dle autorizované 
přílohy č. 2 a 3 bodu tohoto jednání.  
Ukládá Komisi životního prostředí Rady městské části Brno-Starý Lískovec a odboru 
všeobecnému připravit návrh umístění laviček a odpadkových košů (2. etapa) po realizaci 
finální podoby ploch po stavbě Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích  
a předložit radě městské části ke schválení. Odboru všeobecnému s tímto usnesením 
seznámit firmu Metrostav do 14. 4. 2022.    
 
6. Stavba „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“; souhlas s umístěním  
a provedením stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním a provedením stavby „Parkoviště na ulici 
Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“, SO 101 Komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 401 
Veřejné osvětlení, SO 402 Osvětlení místa pro přecházení, SO 403 Přeložka kabelů EG.D (NN) 
a SO 801 Sadové úpravy na svěřených pozemcích par.č. 2395/2 a par.č. 2395/25 vše k.ú. 
Starý Lískovec.  
Souhlas vlastníka svěřených pozemků k umístění a provedení stavby bude vyznačen  
na koordinačním výkresu a opatřen podpisem starosty městské části Brno-Starý Lískovec dle 
ust. § 184a stavebního zákona. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit starostovi k podpisu koordinační situační výkres 
stavby. 
 
7. Stavba „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“; souhlas s umístěním  
a provedením stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním a provedením stavby „Parkoviště na ulici 
Labská, Brno-Starý Lískovec“, SO 403 Přeložka kabelů DPMB na svěřeném pozemku  
par.č. 1665/3 k.ú. Starý Lískovec. 
Souhlas vlastníka svěřeného pozemku k umístění a provedení stavby bude vyznačen  
na koordinačním výkresu a opatřen podpisem starosty městské části Brno-Starý Lískovec dle 
ust. § 184a stavebního zákona. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit starostovi k podpisu koordinační situační výkres 
stavby 



 

 

8. Stavba „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“; stanovisko městské části Brna, 
Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý 
Lískovec“. 
Souhlasí se stavbou „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“ dle dokumentace 
vypracované společností Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská tř. 1a, Brno, 
v říjnu 2021, revize leden 2022. Městská část k předmětnému stavebnímu záměru neuplatňuje 
námitky a připomínky. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
9. Stavba „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“; stanovisko městské části 
Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý 
Lískovec“. 
Souhlasí se stavbou „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“ dle dokumentace, 
vypracované společností Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská tř. 1a, Brno 
v říjnu 2021, revize leden 2022. Městská část k předmětnému stavebnímu záměru neuplatňuje 
námitky a připomínky. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
10. Rozpočtové opatření č. 6 – transfery zájmovým organizacím, přesun v rámci sociálního 
fondu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 

11. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 14.389,00 Kč. 
 
12. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – Mateřská škola, Brno, Labská 
7, příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Mateřské školy Brno, Labská 7, paní 
Ireně Andrlíkové vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH.  
Souhlas se týká zakázky na vybavení školní kuchyně. 
Rada MČ ukládá paní ředitelce, aby oslovila alespoň 5 firem, dále aby bylo VŘ prováděno 
s metodickou pomocí ÚMČ a následně výsledek VŘ předložila Radě MČ ke schválení. 
 
 
 



 

 

13. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu mezi statutárním městem Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací 
s čísly smluv 099 300 22 00016 - 099 300 22 00028. 
 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 20.4.2022 a OSŠK k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy 
s danou organizací na její účet. 
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec 
na dobu určitou, 3 měsíce, 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 30.04.2022.   
 

15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, 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 30.04.2022.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. XX ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. 3, 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 30.04.2022.   
 
17. 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 Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, od 16.04.2022 do 16.07.2022, 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 15.04.2022.   
 

18. Změna užívání společných prostor skladu na nebytové, dům Kurská 2, paní XXXXX, nar. 
XXXXX 
 



 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor skladu  
na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kurská  
č. or. 2 (velikost 11,85 m2) paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem ulice Kurská č. or. 2, 625 00 Brno  
s účelem užívání sklad osobních věcí. 
Ukládá OSBB 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 XXXXX, nar. XXXXX, bytem ulice Kurská č. or. 2, 625 00 Brno na dobu neurčitou  
za nájemné 1778 Kč ročně, tj. 444,50 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku 
měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2022. 
 
19. Jmenování členů do školských rad základních škol ze strany zřizovatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, ze strany zřizovatele člena do školských rad základních škol 
v MČ Brno – Starý Lískovec na funkční období od 6.4.2022 do 6.4.2025 takto: 
 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9                                                   Mgr. Vladan Krásný    
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10      Mgr. Lenka Nezdařilová 
Základní škola, Brno, Labská 27                                                         Mgr. Jiří Dvořáček     
         
Pověřuje OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých základních škol. 
 
20. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a.s., objekt 
Labská 33  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Pověřuje starostu a místostarostu MČ k jednání se zástupci Vodafone Czech Republic a.s.   
o možné finanční kompenzaci.  
 
21. Revitalizace areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pro „Revitalizaci areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská“, s termínem pro 
podání cenových nabídek dne 20.04.2022.  
 
Schvaluje návrh firem pro oslovení: 

• hřiště.cz, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 

• Drimal play, s.r.o., Rašovice 50, 685 01 Bučovice, IČ: 04904923 

• Green Engineering s.r.o., Olešná 101, 398 43 Olešná, IČ:28083512 

• ACER WOODWAY s.r.o., Karáskovo náměstí 21, 615 00 Brno, IČ: 25343467 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvu k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 



 

 

22. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, zadávací dokumentace 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pro „Kontrolu a údržbu dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, s termínem 
pro podání cenových nabídek dne 19.04.2022.  
 
Schvaluje návrh firem pro oslovení: 

• SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431 

• Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 07628145 

• Pavel Netolický, Školní 204, 257 44 Netvořice, IČ: 12575526 
• Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 

• HŘIŠTĚ PRO VÁS s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ:0 9650121 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvu k podání cenové nabídky. 
 
 
 

  


