
Informace z usnesení 56. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 6.8.2012 
 
 
1. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Vltavská 4 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených k vyplacení 
jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových 
domech  a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů: Vltavská č.o. 4, byt č. 22 
V případě dluhu na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu se dlužná částka 
započte. Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených domů právnickým 
osobám.   

 
 

2. Rozpočtové opatření č. 28 – rozdělení SPOD, PAP, grantová rezerva 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    

 
3. Návrh smlouvy č. 1270049/09 9 500 12 00101 o poskytnutí nadačního příspěvku, 

grant z Nadace OKD 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku  
č. 1270049 / 09 9 500 12 00101, uzavíranou mezi poskytovatelem Nadací OKD, se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zast. ředitelem Ing. 
Jiřím Suchánkem a příjemcem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec,  Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou Vladanem Krásným,  která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 540 000 Kč na realizaci 
projektu „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“  
2)doba plnění – od 11. 5. 2012 do 30. 11. 2013. 

 
Schvaluje čestné prohlášení o spolufinancování projektu formou finančního plnění  
ve výši 135 000 Kč, které je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání.  
Pověřuje starostu městské části podpisem smlouvy o nadačním příspěvku a čestného 
prohlášení.  
Ukládá odboru všeobecnému zaslat smlouvu a čestné prohlášení poskytovateli  
do 17. 8. 2012.  

 
 
4. Návrh na vydání souhlasu ke kácení 1 ks javoru jasnolistého rostoucího na 

pozemku veřejné zeleně p.č. 2301 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 9 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks javoru jasanolistého  
(Acer negundo L.) rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2301 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Dunajská 9, dle Znaleckého posudku č. 226-6/2012 ze dne 12.6.2012  
a v období vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.kalendářního roku. 

 Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 31.8.2012.  
 

 



 
5. Řešení stavu dřevin rostoucích ve veřejné zeleni p.č. 2476/1 k.ú. Starý Lískovec, 

ul. U Hřiště 9-11 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks hrušně obecné (Pyrus 
communis) a 6 ks střemch obecných (Prunus padus) rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2476/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. U Hřiště 9-11, dle Znaleckého posudku  
č. 11-1 485/12 ze dne 11.3.2012 a v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31.3. 
kalendářního roku. 

 Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 31.8.2012.  
 

 
6. Návrh na výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00042 a oslovení k podání 

cenových nabídek na zajištění následné péče – údržby veřejné zeleně I.-III. etapa 
„Veřejné prostranství u polikliniky“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00042 
ze dne 7.4.2011, dle čl. 8 odst. 8.2. této smlouvy, se zhotovitelem Kaisler  s.r.o., 
Měřičkova 48, 621 00 Brno, která tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání.  
Schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro zajištění následné péče – 
údržby veřejné zeleně nově vzniklé v rámci I.-III. etapy stavby  „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci“, zadávací podmínky, které jsou autorizovanou přílohou 
č. 2  bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  

 
1.Jaroslav Bládek, Příčky 7, 625 00 Brno  
2.IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
3.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno 
4. GE servis s.r.o., Výstaviště 1, 647 00  Brno, IČO: 27737705 

 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 17.8.2012. 

 
 
 
7. Návrh na vydání souhlasu ke kácení 2 ks bříz bílých rostoucích na pozemku p.č. 

461/4 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 65 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks bříz bílých (Betula alba) 
rostoucích na pozemku p.č. 461/4 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 65, dle posouzení ze 
dne 19.7.2012 a za podmínky, že skácení provede žadatelka - nájemkyně pozemku pí 
Libuše Mohelská, Klobásova 65, 625 00 Brno na vlastní náklady. 

 Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 17.8.2012.  
 
 

8. Oslovení k podání cenových nabídek na projektovou dokumentaci výsadby 
(dosadby) dřevin ve veřejné zeleni ul. Mikuláškovo náměstí – Osová, zakázka 
malého rozsahu 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
realizaci zakázky malého rozsahu – projektová dokumentace výsadby dřevin  



ve veřejné zeleni Mikuláškovo náměstí – Osová, oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky  
1.Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing. Zdeněk Sendler, Česká 6, 602 00 Brno  
2.Ing. Petra Lázničková, Poděbradova 111, 612 00 Brno  
3.Ing. Miroslava Polachová, Hamry 10, 614 00 Brno 
4.Ing. Renata Žižlavská, Minoritská 6, 602 00 Brno  
5.Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno.  

 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 17.8.2012. 
 
 
9. Vrácení poplatku za odtah automobilu  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za 
odtah vozidla ve výši  3 720,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli svoje stanovisko. 

 
 

10. Vrácení poplatku za odtah automobilu  
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za 
odtah vozidla ve výši 1920,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žádá svoje stanovisko. 

 
 
11. Vrácení poplatku za odtah automobilu  
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za 
odtah vozidla ve výši 3840,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli svoje stanovisko. 

 
 

12. Doplnění dopravního značení v MČ 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s umístěním vodorovného dopravního 
značení V 12a – žlutá klikatá čára v lokalitách na ulici Bosonožská 15,  
U pošty 10, U pošty 12, Vltavská 1, 3, Labská 11, Oderská 12, Dunajská 37, Dunajská 39. 
Umístění VDZ je vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto bodu 
jednání. Ukládá postoupit rozhodnutí RMČ odboru dopravy MMB. 
 
 
 
13. Úprava dopravního zařízení – zrcadlo Klobásova x Máchalova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 

 



 
14. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 

dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 12 00102 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno – Starý 
Lískovec“, jímž je  objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou RYBÁK-
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. zastoupenou Ing. Vítem Rybákem, jednatelem 
společnosti se sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
15. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém 
Lískovci“ 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 12 00103 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou PROSTAVBY, a.s. 
zastoupenou Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva se sídlem 
Zengerova 2693/2, 615 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je 
přílohou tohoto bodu jednání. 

 
 
 

16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „koupě nového 
konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu UNIREG, spol. s r.o., Rooseveltova 
584/9, 602 00 Brno, Provozovna Elektro a gastro Třebíč, V. Nezvala 437/64, 674 01 
Třebíč v celkové částce 212 040,- Kč jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
v Brně – Starém Lískovci“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 

 
 
 
17. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „udržovací práce 

hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 
620 00 Brněnské Ivanovice, IČO: 255 48 531 v ceně 1 691 916,- Kč bez DPH, jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických 
místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu 
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky. 



 
 

 
18. Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na akci: Modernizace výtahů 

v Brně – Starém Lískovci 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zrušit zadávací řízení veřejné zakázky na 
dodávky, zadávané podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) 
písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  uveřejněné 
v informačním systému veřejných zakázek pod ev. číslem 7202010010324 s názvem 
„Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“ a ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. 
o výsledku rozhodnutí zadavatele na akci „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu Oznámení zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky, zadávané podle ustanovení § 8, § 
12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a)  
a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  uveřejněné 
v informačním systému veřejných zakázek pod ev. číslem 7202010010324 s názvem 
„Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“ ze dne 6.8.2012. 

 
 
 
19. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o řediteli 

školy MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 a jeho zástupci 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje ředitelku MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2, Mgr. 
Lucii Žigárdyovou  k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
týkajících se údajů o řediteli školy a zástupci ředitele školy.  
Ukládá OSP o tomto usnesení informovat ředitelku školy. 

 
 

 
20. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o řediteli 

školy MŠ Brno, Labská 7 a jeho zástupci 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec  pověřuje ředitelku MŠ Brno, Labská 7, Irenu 
Andrlíkovou k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
týkajících se údajů o řediteli školy a zástupci ředitele školy.  
Ukládá OSP o tomto usnesení informovat ředitelku školy. 
 
 
21. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 

 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Brno, Labská 7 ve výši 
8 550,80 Kč. 

 
 
 
22. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 

 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 
26 999,- Kč. 



 
 
23. Vyjádření k podanému odvolání – TJ Tatran – nařízení odstranění stavby 

zahrádky 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá připomínky k rozhodnutí OVÚP ÚMČ Brno – 
Starý Lískovec čj. MCBSLI/03781/12/OVÚP/Sto ze dne 12. 6. 2012 ve věci Nařízení 
odstranění stavby, týkající se stavby zahrádky u restaurace Sportbar v areálu  
TJ Tatran, Klobásova 79, Brno. 

 
 

24. Konání kulturn ě reklamní akce 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s konáním kulturně reklamní akce 
v termínu 4.9.2012 od 13:00 do 18:00 hodin s plošným záborem 40 m2 na veřejném 
prostranství u Polikliniky na ul. U pošty na p.č. 2485/1 v k.ú. Starý Lískovec společnosti 
SMART Comp, a.s., Kubíčkova 8, 635 00 Brno. 

 
 

 
25. Vyklizení bytů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhů na výkon rozhodnutí  
vyklizením : 
bytu č. 13 o velikosti 1+0 na ul. Vltavská  17 v Brně  proti Pavlu Novosadskému 
bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ul.  Vltavská 6 v Brně proti Anně Ráčkové 
bytu č. 14 o velikosti 3+1 na ul. Kurská 2 v Brně proti Lence Zeiselové 
bytu č. 9 o velikosti 1+0 na ul. Sevastopolská 3 v Brně proti manželům Pavlu a Marii 
Kozákovým. 
 Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, 
Brno.  
 Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu 
Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 25.9.2010 

 
 
 

26. Rozpočtové opatření č. 29 – navýšení investic 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 

 
27. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového 

konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“ 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 12 00104 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „koupě 
nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – 
Starém Lískovci“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou UNIREG, spol. s r.o. 



zastoupenou Ing. Otakarem Tomanem, jednatelem společnosti se sídlem Rooseveltova 
584/9, 602 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto 
bodu jednání. 

 
 
28. Schválení projektové dokumentace na akci „Udržovací práce hygienických 

místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s projektovou dokumentací na akci 
„Udržovací práce hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Šlanhof 06/2012 a je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 

 
 

29. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce 
hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 12 00106 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Udržovací práce hygienických místností v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, 
jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená 
starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Svoboda a syn s.r.o. zastoupenou 
Františkem Otřískalem, jednatelem společnosti se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 
Brněnské Ivanovice, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 

 
 

30. Veřejná zakázka malého rozsahu – právní služby 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
1) nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby: 
„Právní služby“ nabídku  JUDr. Milana Bedroše, advokát, Pekárenská 12, 602 00 
Brno, 

 
2)  uzavření mandátní smlouvy mezi  Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno- Starý Lískovec, na straně mandanta a Advokátní kanceláří, JUDr. Milan Bedroš, 
Pekárenská 12, 602 00 Brno, na straně mandatáře. Předmětem mandátní smlouvy je 
poskytování právních služeb. Mandátní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Podpisem mandátní smlouvy se pověřuje Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno 
– Starý Lískovec. 

 
 

 
31. Výpověď z nájmu bytu 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 11 o velikosti 
3+1 na ul. Osová 6 v Brně z výpovědního důvodu uvedeného v § 711 odst. 2  písm.  c) 
občanského zákoníku. 
 



 


