
Informace z usnesení 83. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 5.6.2013 
 
1. Žádost  o souhlas s podáním žádosti o dotace – ZŠ Bosonožská 9, 625 00 Brno 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje záměr ZŠ Bosonožská , podat žádost o grant 
z Americké obchodní komory AmCham Czech Republic  pro rok 2013 ve stanoveném termínu  
do 17. června 2013. Předmětem žádosti o dotace bude realizace dětského fitness hřiště na travnaté 
ploše p.č. 2437/5 v k.ú. Starý Lískovec v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská v MČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje s ohledem na zásady hospodaření stanovené 
ve zřizovací listině školy variantu, kdy žadatelem o grant bude v souladu s grantovými podmínkami 
škola ZŠ Bosonožská, a realizátorem akce bude MČ Brno – Starý Lískovec. Škola se bude podílet 
nákupem herních prvků či prací v dohodnutém rozsahu, jakmile bude známa výše přidělené dotace.  
 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že byly dne 29.5.2013 s vědomím 
uvolněných členů zastupitelstva za spolupráce zástupců školy ZŠ Bosonožská a žáků společně 
s referentem OVŠ stanoveny zadávací podmínky pro výběr dodavatele realizace dětského fitness 
hřiště pro náctileté v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská.  
Byly stanoveny firmy 

� KARIM Europe, s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ: 29304865 
� HŘIŠTĚ s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 
� COLMEX s.r.o., Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, IČ: 29037221 
� COLSTAV s.r.o., Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, IČ: 29126576 
� HAGS Praha, s.r.o., zastoupení pro Moravu 
� LONVET s.r.o., Mgr. Josef Tušner, Stará 1470/6, 736 01  
� Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 26723727 

pro obeslání pro podání cenových nabídek, a stanoven termín komise pro otevírání a hodnocení 
nabídek. 
 
Souhlasí, že akce Realizace dětského fitness hřiště pro náctileté v areálu Vícegeneračního hřiště 
Bosonožská  není podmíněna přidělením dotace ZŠ Bosonožská  z grantového programu Americké 
obchodní komory v České republice. 
 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 32 v 8. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o. 39 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 32, situovaném v 8. podlaží domu č.o. 39, na ulici Dunajská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Presl, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  278 569Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 



 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 13 v 7. podlaží domu na ulici Osová, č.o. 2 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 13, situovaném v 7. podlaží domu č.o. 2, na ulici Osová v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  208 954 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 19 v 5. podlaží domu na ulici Labská, č.o. 33 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 19, situovaném v 5. podlaží domu č.o. 33 na ulici Labská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  147 492  Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
5. Úprava plochy veřejné zeleně ul. Irkutská 8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou plochy veřejné zeleně p.č. 2405/9 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Irkutská 8, spočívají v umístění palisádového plůtku dle technického řešení 
autorizované přílohy č. 1 bodu tohoto jednání. 
Schvaluje pro zajištění předmětné úpravy, podle předložené cenové nabídky ze dne 27. 5. 2013 
zhotovitele FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČO 292 06 944. 
 
Pro případ, že uchazeč FoxDen s.r.o. odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění 
předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 27. 5. 2013, dalšího 
zhotovitele Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 620 95 773. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 15. 7. 2013. 
 
 
6. Návrh na reklamaci díla „veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci – etapa  
V. a VI.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla „Veřejné prostranství u polikliniky  
V. a VI. etapa“, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
Ukládá odboru všeobecnému zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 12. 6. 2013. 
 



 
 
7. Ustavení a jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku „Celoroční 
komplexní údržba veřejné zeleně, letní a zimní údržba chodníků, letní a zimní údržba 
místních komunikací, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek, na celém území 
MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Pro veřejnou zakázku „Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, letní a zimní údržba chodníků, 
letní a zimní údržba místních komunikací, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek 
na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Ustavuje a jmenuje   
 
komisi pro otvírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení  
 

1. člen: Mgr. Markéta Henrichová 

2. člen: Ing. Jiří Kudělka 

3. člen: Ing. Martin Šimek 

 
Termín jednání komise pro otvírání obálek:  pondělí 22. 7. 2013 od 12,00 hod.,  v sídle zástupce 
zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ustavuje a jmenuje  
 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve složení 
 

1. člen: Ing. Jiří Kudělka 

2. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

3. člen: Ing. Zuzana Zemánková 

4. člen: Ing. Rostislav Maleňák 

5. člen: Bc. Jarmila Kaplanová 

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho 
náhradníka 

náhradník za 1. člena: Ing. Martin Šimek 

náhradník za 2. člena: Ing. Jaroslav Běťák 

náhradník za 3. člena: JUDr.Jiřina Továrková 

náhradník za 4. člena: Taťána Absolínová 

náhradník za 5. člena: Petr Bohumel 

 



Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 5.8.2013 od 11,00 hod., 
v zasedací místnosti ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno. 
  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otvírání obálek a hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení a jmenování 
komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 

 
 
8. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli  Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo č. 09  9 500 09 
00052         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3. smlouvy o dílo č. 09 
9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty  za 5/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb  
ve sjednaných lhůtách tj. 2 214,34 Kč bez DPH, 0,5% za neprovedení služeb ve sjednané kvalitě  
tj. 922, 64 Kč bez DPH  a 20% za každý započatý den po uplynutí náhradní lhůty za neprovedení 
prací v náhradní lhůtě tj. za 2 dny 73 811,34 Kč bez DPH, celkem 76 948,32 Kč bez DPH, 
zhotoviteli komplexní údržby veřejné zeleně a chodníků společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 
00 Brno, IČO 60722126.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 20. 6. 2013. 
 
 
9. Vyjádření vlastníka a správce stromů k petici občanů za kácení lip ul. Hermannova  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření správce stromořadí lip Veřejné zeleně 
města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, č.j. S/714/13 doručené ze dne 17. 5. 2013  
a vlastníka tohoto stromořadí Statutárního města Brna, č.j. MMB/166023/2013 doručené ze dne  
31.5.2013, k „Petici za pokácení poškozených stromů v ulici Hermannova v Brně“, doručené dne 
6.5.2013, petičním výborem ve složení Mgr. Pavel Hořava, Hermannova 16, 625 00 Brno, Eduard 
Valoušek, Hermannova 14, 625 00 Brno a Arnošt Gros, Hermannova 18, 625 00 Brno. 
 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00048, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00048 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s.r.o., stavební 
práce, Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 32, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 8. podlaží 
domu č.o. 39 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 278 569 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se 
uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů  
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00048 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.6.2013. 
 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00049, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00049 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 



Jahodová 62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 13, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 7. podlaží 
domu č.o. 2 na ulici Osová v Brně v celkové ceně 208 954 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá 
dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00049 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.6.2013. 
 
 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00050, Šustr Vratislav                                                            
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00050 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 19, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 5. podlaží 
domu č.o. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 147 492 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se 
uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů  
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00050 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.6.2013. 
 
 
13. Rozpočtové opatření č.13 – finanční vypořádání s městem za rok 2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit  
RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
14. Rozpočtové opatření č. 14 – dotace města 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
15. Elektronická aukce na dodávku elektřiny a plynu                                                         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí součinnosti občanům, kteří mají  zájem 
zúčastnit se elektronické aukce za účelem dosažení nejvýhodnější ceny na dodávky elektrické 
energie a plynu. Součinností se rozumí poskytnutí základních informací o principu elektronické 
aukce a poskytnutí  místnosti v budově ÚMČ Brno – Starý Lískovec pro komunikaci mezi občany a 
společností, která elektronickou aukci organizuje. 
 
 
16. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Navržení posuvných regálů do 
objektu Oderská 4, Brno, Starý Lískovec“   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 
9 500 13 00067 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Navržení posuvných regálů  
do objektu Oderská 4, Brno, Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou META skladovací 



technika s.r.o. zastoupenou Svatoplukem Hlouškem, jednatelem společnosti se sídlem U Smaltovny 
2, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645.  
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
17. Vyjádření k odkupu pozemku p.č. 2398 a částí pozemků p.č. 2390 a 2405/1 všechny k.ú. 
Starý Lískovec, II.     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 2398 a části pozemku p. č. 
2405/1 (8 m2) oba k. ú. Starý Lískovec pod restaurací DON a vstupem do I. podzemního podlaží  
žadateli – vlastníku těchto objektů. 
Nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2390 (52 m2) k. ú. Starý Lískovec – předzahrádka 
restaurace DON - z úrovně Statutárního města Brna. 
Ukládá OVš objednat oddělení příslušné části p. č. 2390 geometrickým plánem a po zapsání do 
Katastru nemovitostí požádat o svěření odděleného pozemku Městské části Brno – Starý Lískovec . 
 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit s odprodejem pozemku p. č. 2398 
a části pozemku p. č. 2405/1 (8 m2) oba k. ú. Starý Lískovec pod restaurací DON a vstupem do I. 
podzemního podlaží žadateli – vlastníku těchto objektů a nesouhlasit s odprodejem části pozemku 
p. č. 2390 (52 m2). 
 

18. Výběr firmy pro realizaci d ětského fitness hřiště pro náctileté v areálu Vícegeneračního 
hřiště  

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výběr firmy HŘIŠTĚ s.r.o., Zábrdovická 2, 
615 00 Brno, IČ: 28354303 v maximální ceně díla 285 650,- Kč vč. DPH pro realizaci dětského 
fitness hřiště pro náctileté v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská v MČ Brno – Starý 
Lískovec. Cenová nabídka vítězné firmy bude doložena jako podklad k žádosti o přidělení dotace 
z grantového programu AmCham, o kterou budou prostřednictvím své školy žádat žáci  
ZŠ Bosonožská.  
Ukládá předložit radě ke schválení návrh smlouvy o dílo před zahájením realizace akce. 
Ukládá OVŠ informovat firmy o výsledku výběrového řízení. 
 
 
19. Řešení  neplnění  SOD  č.  09  9 500 09 00052  zhotovitelem  Ager  s.r.o., výběr hotovitele 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Jednorázový pokos okality A, výběhů pro psy 
Bosonožská a Labská“                                                                     
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
20. Rozpočtové opatření č. 15 – dary na povodňová konta 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 



 
21. Nový výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Technologie 
vybavení jednací místnosti do objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu kuba:Music se sídlem Lidická 30, 602 00 Brno, 
IČO: 01328581 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Technologie vybavení 
jednací místnosti do objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předložené objednávky č. 40/13 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu „Technologie vybavení jednací místnosti do objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“, 
jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a vybraným uchazečem, který bude doplněn dle rozhodnutí RMČ. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
22. Finanční pomoc oblastem postiženým povodněmi 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
 
23. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba a stavební 
úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“                                     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Svoboda a syn s.r.o. se sídlem Jahodová 524/62, 
620 00 Brněnské Ivanovice, IČO: 255 48 531 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“. 
Bere na vědomí, že byla opomenuta při oslovení uchazečů firma Ubystav s.r.o., Cejl 487/18, Brno 
602 00, IČO: 26969653 a dále netrvá na jejím dodatečném oslovení. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 



 


