
Informace z usnesení 13. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 06.05.2015 
 

 
1. Rozpočtové opatření č. 11 – navýšení investičních výdajů na rekonstrukci veřejného 
prostranství u Donu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu. 
 

 
 
2. ,,Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ – druhé jednací řízení bez  

uveřejnění 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 

1. Vícepráce: Vyřešení detailu u ocelových oken, kdy mezi rámem a parapetem vznikla mezera 
3-7cm, bourání a dozdívka soklu pavilon C, zazdívka otvoru, podlepy pod kontaktní 
zateplovací systém pavilon C, změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpusti. Změnu 
formátu dlažby u okapového chodníku, změna rozměrů dlažby nemá vliv na celkovou cenu. 
 

2. Slepý výkaz výměr, který bude součástí výzvy k účasti na jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění 
 

3. složení členů komise pro druhé JŘBU:  Bc. Vladan Krásný 
     Mgr. Jarmila Prátová 
     Ing. Renata Weisová 
     Mgr. Jiří Dvořáček 

 
Bere na vědomí že činnost pro zahájení druhého jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ provede firma RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 
00 Brno, IČ:25533843. 
 
 
3. SV Osová 2, Brno – žádost o souhlas s revitalizací domu Osová 2, Brno 
 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s provedením stavby dle projektové dokumentace 
s názvem akce „Revitalizace a snížení energetické náročnosti BD Osová 579/2, 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 579/2, které spočívají 
v/ve: 

- zastavění proluky v přízemí mezi Osová 4 a Osová 6. Vybudování nového vstupu 
- opravě a zateplení obvodového pláště objektu ETICS, 
- opravě a zateplení ploché střechy, instalaci ventilačních turbín, 



- zasklení lodžií včetně opravy podlah, 
- výměně původních výplní otvorů ( okna, vchodové dveře )  
- zateplení instalačního prostoru nad průchodem, 
- výměně výtahu, 
- opravě anglických dvorků a okapového chodníku, 
- opravě hromosvodu, 
- 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 9 476 416,43 včetně DPH. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


