
Informace z usnesení 1. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 1.12.2014 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra 
v bytě č. 26 v 6.podlaží domu č.o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně“ 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
opravy bytového jádra v bytě č. 26 situovaném v 6. podlaží domu č.or. 9, na ulici Sevastopolská v Brně“ byl 
vybrán uchazeč Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 99 755,-Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Pronájem nebytových prostor na ulici Krymská č.o. 2, Brno – Starý Lískovec společnosti  
iOV spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru na ulici Krymská č.o. 2, Brno – 
Starý Lískovec společnosti iOV, spol. s r.o. na dobu určitou, 5 let, za roční nájemné ve výši 680 000 Kč. 
Pověřuje OSBB informovat iOV, spol. s r.o. o usnesení. 
Pověřuje OVV vypracovat předmětnou nájemní smlouvu a předložit Radě MČ k projednání. 
 
3. Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno – západ II. etapa – přípojka metropolitní 
optické sítě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dokumentaci k projektu „Rekonstrukce objektu na služebnu 
Městské policie Brno – západ II. etapa“ zhotovenou společností P.P. Architects s.r.o. 
Souhlasí s napojením nové přípojky metropolitní optické sítě z objektu Oderská 260/4 v rámci rekonstrukce 
objektu na služebnu Městské policie Brno – západ II. Etapa, objekt Labská 262/9. 
 
4. Osvědčení objednatele – Statutární město Brno – MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vydáním Osvědčení objednatele – Statutární město Brno, MČ Brno – 
Starý Lískovec na stavební práce provedené na stavbě: 
 

► Výměna zábradlí a zasklení balkonů na ulici Ul. Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci  
práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 00227 ze dne  
9. 10. 2014 v celkové ceně 6 979 342, 50 Kč bez DPH společnosti Moravská stavební unie - MSU, s.r.o., 
Jižní náměstí 7, 619 00 Brno, IČO 485 293 03. 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (1-5-1) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vydáním Osvědčení objednatele – Statutární město Brno, MČ Brno – 
Starý Lískovec na stavební práce provedené na stavbě: 

 
► Výměna zábradlí a zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkonových podlahách v bytových 

domech na ulici Kurská 2, 4, 6, 8 a Kyjevská 1, 3 
- práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 00119 ze dne  

20. 8. 2014 v celkové ceně 32 478 449 Kč bez DPH společnosti Moravská stavební unie - MSU, 
s.r.o., Jižní náměstí 7, 619 00 Brno, IČO 485 293 03. 

 
5. SV Osová 6, Brno – žádost o souhlas s revitalizací domu Osová 6, Brno 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s provedením stavby a s projektovou dokumentací s názvem akce 
„Revitalizace a snížení energetické náročnosti BD Osová 593/6, Brno“, v souladu s Přílohou č. 5 k Vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. A) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, kterou zpracovala společnost JAPRO-PROJEKT spol. s r. o., 



Brněnská 3540, 695 01 Hodonín, a která obsahuje: průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, dokladovou část, položkový 
rozpočet stavby zpracovaný projektantem. 
 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu bytového domu situovaného 
v Brně v městské části Brno - Starý Lískovec na ulici Osová 593/6, které spočívají v/ve: 

- opravě a zateplení obvodového pláště objektu ETICS, 
- opravě a zateplení ploché střechy, instalaci ventilačních turbín, 
- prodloužení podest lodžií, 
- zasklení lodžií včetně opravy podlah, 
- výměně původních výplní otvorů, 
- zateplení instalačního prostoru nad průchodem, 
- výměně výtahu, 
- opravě anglických dvorků a okapového chodníku, 
- opravě hromosvodu, 
- vyregulování otopné soustavy,  
- opravě rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách, 
- opravě vnitřní dešťové kanalizace a rozvodů vody. 

 
Cena celkem za stavbu dle položkového rozpočtu stavby zpracovaného společností JAPRO-PROJEKT spol. 
s r. o., Brněnská 3540, 695 01 Hodonín činí 8 847 553 Kč včetně DPH. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00187, Presl, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00187 mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Presl, s.r.o. Komárovská 666/3, 617 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 26,  
o velikosti 2 + kk, nacházejícím se v 6. podlaží domu č.o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně  
99 755 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 14 00187 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 31.12.2014. 
 
7. Paracentrum Fenix, proplacení stropního závěsného systému v bytě č. 5 v bytovém domě na ulici  
Ul. Kosmonautů č.o. 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s proplacením finanční částky 75 069 Kč za instalaci stropního 
zvedacího systému do koupelny v bytě č. 5 na ulici Ul. Kosmonautů 547 / 19 společnosti  
ParaCENTRUM Fenix, z. s., Ul. Kosmonautů 546/17, provoz Netroufalky 787/3, 625 00, Brno, 
IČ: 26676826. 
 
8. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ, Brno, Labská 7 ve výši 19.817,-- Kč. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 36 – přesun v rámci výdajů na volby, navýšení provozních výdajů v oddílu 
samospráva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

10. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec přijmout  
následující usnesení: 
 



Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2015 s celkovými 
příjmy 48 631 tis. Kč, výdaji v celkové výši 118 290 tis. Kč a financováním ve výši 69 659 tis. Kč, včetně 
návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu města Brna, 
státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů výjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku 
z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu městské 
části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
Pověřuje Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2015: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a kapitálových 
výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných ukazatelů stanovených 
Zastupitelstvem městské části), 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ a tvorbu 
nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými 
transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů a obcí, 
případě realizovat rozpočtová opatření při změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města 
Brna, a dále rozpočtová opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti 
s použitím prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti  
(tj. převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a prodeje 
nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové oblasti MČ,  
vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
11. Navýšení příspěvku na provoz – MŠ Brno, Oderská 2, instalatérské a elektrikářské práce 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Brno, Oderská 2  
a to na uhrazení instalatérských a elektrikářských prací při opravě kuchyněk v celkové částce 26 757,-Kč.  
Pověřuje OSŠK o tomto rozhodnutí informovat ředitelku školky, Hanu Milotovou a zajistit převod financí. 
 
12. Žádost o převedení finančních prostředků do fondu investičního MČ Brno, Bosonožská 4, 
zakoupení vertikální prolézačky 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje MŠ Brno, Bosonožská 4 převod financí z fondu rezerv do fondu 
investic ve výši 30.000,-Kč a to na zakoupení herního prvku na školní zahradu – vertikální prolézačky 
Žirafa.  
Pověřuje OSŠK o tomto informovat ředitelku, Mgr. Šárku Pantůčkovou.  
 
13. Žádost Společenství pro dům Vltavská 5 o vykácení stromu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Prunus cerasifera Ehrh. (slivoň třešňová) rostoucí 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2267 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 5, dle žádosti Společenství pro dům 
216/5, Brno, Vltavská 5, 625 00 Brno, v době vegetačního klidu a na náklady žadatele. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 19. 12. 2014.   
 
 



14. Dodatek č.3 ke SOD č. 09 9 500 14 00105, Zpráva o jednání s vyzvaným zájemcem, Protokol 
z jednání s vyzvaným zájemcem na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu o jednání s vyzvaným zájemcem  
a protokol z jednání s vyzvaným zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 
(7) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 14 00105 na akci 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, 
jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV s vedoucím společníkem 
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 zastoupenou předsedou představenstva Ing. 
Ivanem Benešem a místopředsedou představenstva Ing. Liborem Vajíkem. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Dodatek č.3 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
15. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 09 9 500 14 00050 na akci „Výkon TDI a koordinátora BOZP 
při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – 
Starý Lískovec, Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec, Výměna 
zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkonových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 
2, 4, 6, 8 a Kyjevská 1, 3“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č. 2 k příkazní smlouvě 
č. 09 9 500 14 00050 na akci „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – 
Starém Lískovci (Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec, Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec, Výměna zasklení balkonů včetně nových dlažeb  
na balkonových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 2, 4, 6, 8 a Kyjevská 1, 3)“ mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, 
620 00 Brno, IČ: 255 26 171 zastoupenou jednatelkou Ing. Eliškou Kudělkovou. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Dodatek č. 2 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 37 – navýšení příspěvku MŠ Oderská  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 37, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 


