
Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská, č.o.7 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno- Starý Lískovec souhlasí  s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 23, situovaném v 5. podlaží domu č.o. 7, na ulici Sevastopolská v Brně“ 
byl vybrán uchazeč:Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou, 664 01 jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 137.185,- Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 15 ve 4. 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. 15, situovaném ve 4. podlaží domu č.o. 39, na ulici Dunajská v Brně“ 
byl vybrán uchazeč:WALER, s.r.o., Selská 61, Brno 614 00 jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 271.498,- Kč 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. 10 ve 3. podlaží domu na ulici Labská, č.o. 37 v Brně“ 
 
 
Rada MČ Brno- Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 10, situovaném ve 3. podlaží domu č.o. 37, na ulici Labská v Brně“ byl 
vybrán uchazeč:WALER, s.r.o., Selská 61, Brno 614 00 jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 270.546,- Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00066, WALER, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno- Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00066 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno- Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem 
Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a WALER, spol. s.r.o., Selská 61, 614 00 
Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 15, o velikosti 3+1, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. o. 39 na ulici 
Dunajská v Brně v celkové ceně 271. 498,- 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 00066 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.8. 2013. 
 



 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00068, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno- Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00068 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, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 23, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 5. podlaží domu č. o. 7 na 
ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 137. 185,- 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 00068 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.8. 2013. 
 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00067, WALER, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno- Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00067 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno- Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem 
Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a WALER, spol. s.r.o., Selská 61, 614 00 
Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 10, o velikosti 3+1, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. o. 37 na ulici labská 
v Brně v celkové ceně 270. 546,- 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 00067 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.8. 2013. 
 
 
7. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže 
uvedenými subjekty, na straně zájemce. 

� Svoboda a syn, s.r.o., Brno, Jahodová 524/62, PSČ 620 00 
� PSK Brno s.r.o., Brno, Kabátníkova 2, PSČ 661 10 
� SMÍTKO s.r.o., Brno, Kounicova 26, PSČ 611 35  
� HICON – dopravní značení, s.r.o., Brno-Žebětín, Kohoutovická 116, PSČ 641 00 
� Techem spol. s r.o., Brno, Srbská 53, PSČ 612 00  

 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 5.10.2013 u vícegeneračního hřiště na ul. 
Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
8. Žádost o stanovisko ke stavbě: Přístavba skleníku, sociálních místností, přístřešku, jezírek 
na p.č. 977/1 a 977/5 a 993/9 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá vydání souhlasného stanoviska ke stavbě: Přístavba 
skleníku, sociálních místností, přístřešku, jezírek na p. č. 977/1 a 977/5 a 993/9 k. ú. Starý 
Lískovec, dokud žadatel nevyrovná dluh na nájemném z pozemku p. č. 977/1 k. ú. Starý Lískovec a 



neprojeví řádnou platební morálku hrazením nájemného ve čtvrtletních smluvních termínech 
alespoň do konce roku 2013. 

 
9. Skončení nájmu a další pronájem – část pozemku garážového dvora p. č. 1943 k. ú. Starý 
Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 31. 8. 2013. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/52) pozemku  
garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. Starý Lískovec,  
od 1. 9. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
10. Zpětvzetí výpovědi smlouvy o dílo A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zpětvzetím výpovědi smlouvy o dílo  
č. S 09V650001 jejímž předmětem je zajištění čistění komunikací a ostatních dopravních ploch  
a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Brno – Starý Lískovec. Smlouva 
byla uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 
9, 625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, 
s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, zastoupenou jednatelem Pavlem Graclem. Pověřuje starostu jejím 
podpisem a OVŠ odesláním zpětvzetím výpovědi. 
 
 
11. Odečet ceny za neprovedení díla a 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 smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052, jejího 
ustanovení čl. 4 odst. 4.3., odečet částky 14 163,50 Kč bez DPH za neprovedení 1. pokosu trávníků 
ul. Bosonožská, Kyjevská, Jemelkova, o výměře 28 327 m2 a ustanovení čl. 6 odst. 6.3., uložení 
smluvní pokuty za 7/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb ve sjednaných lhůtách tj. 2 044,37 
Kč bez DPH, 0,5% za neprovedení služeb ve sjednané kvalitě tj. 851,82 Kč bez DPH a 20% za 
neprovedení prací komplexní údržby veřejné zeleně v náhradní lhůtě tj. 34 072,97 Kč bez DPH, 
celkem 36 969,16 Kč bez DPH, zhotoviteli komplexní údržby veřejné zeleně a chodníků 
společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČ 60722126.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do  31. 8. 2013. 
 
 
12. Grant Nadace OKD, zakázka malého rozsahu „Přírodní zahrada s přírodními herními 
prvky“ – herní prvky a mobiliá ř dle SOD č.0995001300020, navýšení ceny 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení ceny díla „Přírodní zahrada s přírodními 
herními prvky“ – herní prvky a mobiliář dle SOD č. 09 9 500 13 00020, uzavřené se zhotovitelem 
Mgr. Art. Petrem Koreckým, Vychodilova 11, 616 00 Brno, IČ 74099329, dle cenové nabídky ze 
dne 31. 7. 2013, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, z důvodu nenaplnění 
kapacity dobrovolnické práce na díle.  
Ukládá odboru finančnímu připravit rozpočtové opatření a odboru všeobecnému předložit dodatek 
smlouvě o dílo do 31. 8. 2013.  
 
 
 



13. Zpráva zadavatele k veřejné zakázce „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 schvaluje Zprávu zadavatele zpracovanou podle ustanovení § 85 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby „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“. 
 
 
14. Zadání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně, chodníků, obsluhu odpadkových 
košů a likvidaci černých skládek odpadů na celém území MČ Brno- Starý Lískovec, podklad 
pro zveřejnění oznámení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadat veřejnou zakázku celoroční komplexní údržba 
veřejné zeleně, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec, veřejnou zakázku letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec a  podklady pro zveřejnění předběžných oznámení podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., ve 
znění novely z.č. 55/20012 Sb., a vyhlášky č. 232/2012 Sb., které tvoří a autorizovanou přílohu č. 1 
bodu toho jednání.  
 
 
15. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sedacího nábytku do 
multifunk ční místnosti v budově Oderská 4“ 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sedacího nábytku do multifunkční místnosti v budově 
Oderská 4“ jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou p. 
Vladanem Krásným a zhotovitelem společností RADA NÁBYTEK s r.o. se sídlem Fügnerovo 
nábřeží 259, Bílovice nad Svitavou, provozovna Palackého třída 105, 612 00 Brno, IČ 26904128 
podle předloženého návrhu. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 24- výměna oken v tělocvičně ZŠ Elišky Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
17. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v tělocvičně ZŠ 
Elišky Přemyslovny 

 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v tělocvičně ZŠ Elišky Přemyslovny“ jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou p. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem - společností PROFIPLAST, spol. s r.o., se sídlem Vranovská 38, 614 00 Brno,  
IČ 449 64 544.Smlouva o dílo je přílohou tohoto bodu jednání Rady MČ. 
 

18. NŘ „Pravidelný úklid stavby občanské vybavenosti č.o. 4, č.pop. 260 na ul. Oderská 
v Brně“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pravidelný úklid stavby občanské vybavenosti č.o. 4, č.pop. 260 na ul. Oderská v Brně“ byl vybrán 



uchazeč: SLUŽBY JS s.r.o., jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové 
ceny ve výši 8.585,- Kč bez DPH. 
 
19. Dodatek č.12 ke smlouvě o sběru, přepravě a využití nebo odstraňování odpadů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S972100236 uzavřený mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno a společností  .A.S.A., 
spol. s.r.o., Ďáblická  791/89, Praha, kde předmětem dodatku je změna stanoviště nádob. 
Dodatek č. 12  tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Ukládá OSBB předložit Dodatek č. 12 k podpisu smluvním stranám. 
 
 
20. Vyčištění a úprava zahrady u objektu na ulici Oderská č.o. 4, č.pop. 260 v Brně 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zadat zakázku vyčištění a úpravu zahrady 
kolem objektu občanské vybavenosti na ulici Oderská 4, Brno podnikatelem Martin Jelínek, 
Milešovice 17, 683 54 Otnice, IČ75600757 za celkovou cenu 11. 200,- Kč bez DPH. 
 
 
21. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na 
zateplení ZŠ Bosonožská, Brno- Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – 
Starý Lískovec“ jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou p. 
Vladanem Krásným a zhotovitelem - společností STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., se sídlem 
Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ 188 24 307 podle předloženého návrhu. 
 
22. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických 
komunikací mezi Statutárním městem Brnem, Městkou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
účastníka a společností SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno,  
IČ: 25517767, na straně poskytovatele. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat 
účastníkovi službu elektronických komunikací dle jednotlivých specifikací, které jsou nedílnou 
součásti této smlouvy.  
 


