
Informace z usnesení 111. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 7.5.2014 
 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.23, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.23, Brno, na dobu určitou jednoho roku, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2014.   
 

2. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kosmonautů 17 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě zvláštního určení 
na ulici Ul. Kosmonautů č.o.17, (velikost 4,00 m2)

  
s účelem užívání sklad osobních věcí. 

Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor na dobu neurčitou,  
za nájemné 600 Kč ročně, tj. 150 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu 
včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad osobních 
věcí. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014. 
 
3. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kyjevská 
č.o.3 (velikost 11,90 m2) s účelem užívání sklad osobních věcí. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor na dobu neurčitou  
za nájemné 1 788 Kč ročně, tj. 447 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu 
včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad osobních 
věcí. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014. 
 
4. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ Bosonožská 9 do rozpočtu zřizovatele 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec ukládá Základní škole Bosonožská 9 odvod z investičního fondu  
do rozpočtu zřizovatele ve výši 80 000 Kč – jedná se o odvod dotace z nadačního programu AmCHam 
Americké obchodní komory, kterou příspěvková organizace obdržela na realizaci workoutového hřiště. 
Důvodem nařízení odvodu dotace je, že smlouvu o dílo na zhotovení workoutového hřiště uzavřel 
s dodavatelskou firmou zřizovatel, a bude hradit vzniklé závazky.  
 
5. Rozpočtové opatření č. 8 – odvod ZŠ Bosonožská, navýšení oprav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
7. Osvětlení přechodu Jemelkova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje realizaci osvětlení přechodů na ul. Jemelkova dle 
projektové dokumentace s projektovým zakázkovým číslem č. 7141 z 10/2013, jehož zpracovatelem jsou 
Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno. Zakázka bude realizována správcem veřejného osvětlení 
ve městě Brně, společností Technické sítě Brno, a.s., jejímž zřizovatelem je statutární město Brno,  
bez předchozího průzkumu trhu, neboť v tomto případě lze uplatnit výjimku ze zákona č. 137/2006 Sb., dle 
§ 18 písm. e), kdy společnost Technické sítě Brno, a.s., vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch 



zadavatele a zadavatel má v této společnosti výlučná majetková práva. K povaze MČ ve vztahu k městu 
Brnu, kdy městské části nemají právní subjektivitu a jednají jménem města Brna, nejde tedy o samostatného 
zadavatele odlišného od města s majetkovým podílem na a.s. Technické sítě Brno. Práce budou realizovány 
dle předloženého položkového rozpočtu.  
Ukládá OVŠ předložit radě návrh SOD.  
Ukládá OFIN do příští RMČ předložit rozpočtové opatření, kterým bude položka č. 2223/6122 navýšena  
na celkovou částku 251 885,- Kč. 
 
8. Dodatek k SOD č. 09 9 500 1400015 – Rekonstrukce hřiště U Pošty 1-9 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0995001400015  
o realizaci rekonstrukce dětského hřiště U Pošty 1 – 9, jehož předmětem je změna dispozic hřiště – grafický 
návrh a prodloužení termínu ukončení a předání díla. Objednatelem je Statutární město Brno, Městská část 
Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupená Bc. Vladanem Krásným, starostou  
a zhotovitelem je firma Hřiště, s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Fuxou. 
Dodatek č. 1 tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
9. Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou – účelová komunikace ke kotelně z parkoviště před domy 
Dunajská 41 – 45 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje umístění dopravní značky B1 „zákaz vjezdu“ 
s dodatkovou tabulkou č. E12 „Mimo dopravní obsluhy“ k účelové komunikaci vedoucí ke kotelně a dále  
ke garážím obyvatel místního sídliště, která ústí z parkoviště před domy Dunajská 41 – 45. Značka bude 
umístěna na náklady MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
10. Schválení studie na akci ,,Zpracování studie objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
11. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace  
na opravu sociálních zařízení ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 
Brno, IČ: 18824307 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace 
na opravu sociálních zařízení ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“. 
Souhlasí se zněním předložené objednávky č. X/14 (číslo objednávky bude doplněno po souhlasu RMČ) 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na opravu sociálních zařízení 
ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Bc.Vladanem Krásným a vybraným uchazečem, který bude doplněn dle rozhodnutí RMČ, 
objednávka je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
12. ,,Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci“ – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu OTIS a.s. J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“. Zároveň 
pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o přidělení veřejné zakázky.  
Výše zmíněné dokumenty obsahují vše, o čem se píše ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která  
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



13. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace  
na výměnu kotlů ve školkách v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno, IČ: 24772631 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na výměnu kotlů  
ve školkách v Brně – Starém Lískovci“. 
Souhlasí se zněním předložené objednávky č. X/14 (číslo objednávky bude doplněno po souhlasu RMČ) 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na výměnu kotlů ve školkách 
v Brně – Starém Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou 
Bc. Vladanem Krásným a vybraným uchazečem, který bude doplněn dle rozhodnutí RMČ, objednávka  
je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
14. Stanovisko k investičnímu záměru „Prodloužení tramvajové trat ě z Osové ke kampusu MU 
v Bohunicích“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s investičním záměrem ,,Prodloužení tramvajové tratě z Osové  
ke kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích“ podle příloh tohoto bodu jednání.  
 
15. ,,ZŠ Labská - Bazén“ – jednací řízení bez uveřejnění, zrušení VZ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci  
„ZŠ Labská - bazén“ ze dne 6.5.2014, jež je přílohou tohoto bodu jednání. 
Schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZŠ Labská - bazén“, zadávané 
jednacím řízením bez uveřejnění a souhlasí s podpisem starosty Bc. Vláda Krásného na oznámení zadavatele 
o rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZŠ Labská - bazén“,  
jež je přílohou tohoto bodu jednání. 
Schvaluje vypsat výběrové řízení znovu ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve kterém bude upravena 
kvalifikace. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní 
smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu. 
 
16. Revokace usnesení ze 109. RMČ výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, Brno – 
Starý Lískovec“ a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec revokuje část usnesení  č. 25 přijatém na 109.  schůzi Rady MČ 
konané dne 7.5.2014,  a to jeho druhou část, dle které rada MČ souhlasí se zněním předložené objednávky  
č. X/14 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na zateplení objektu 
SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a vybraným uchazečem, který bude 
doplněn dle rozhodnutí RMČ. 
 
Souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00028 mezi zadavatelem veřejné zakázky 
malého rozsahu „Projektová dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 
4, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou  
Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Jiřím Šlanhofem, se sídlem Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, IČ: 68903316, a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
17. Žádost o souhlas se zapojením školy do projektu – ZŠ Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas za zřizovatele ZŠ Brno, Labská 27 pro zapojení  
do projektu z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční 



vzdělávání, Oblast podpory 1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Číslo výzvy: 51. 
Ukládá OSP o tomto neprodleně informovat zástupce školy.  
 
18. Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o. 2, Brno na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2014.   
 
 
 
 
 
 
 


