
Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.05.2015 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 48 v 6. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 48, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Kosmonautů v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  152 451 
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. 38 v 8. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 38, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská 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 325 916 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. 38 v 8. podlaží domu na ulici Kurská č. o. 4 v Brně 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 38, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 4, na ulici Kurská 
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  167 084 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. 32 ve 4. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 32, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Kosmonautů v Brně“ byl vybrán uchazeč: KERAMO-D, Zahradní 583, 768 21 Kvasice   
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 173 578 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
 



5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č.7 v 1. 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. 7 situovaném v 1. podlaží domu č.or. 9, 
na ulici Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 
635 00 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
90 669 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
 
6. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2015 navýšilo nájemné za 
pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem 
(indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 
2015 činí 0,4%, a souhlasí s tím, aby se v roce 2015 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů 
pro příjmově vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem 
(indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 
2015 činí 0,4%. 
 
 
7. Smlouva o nájmu pozemků a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Osová 591/4, byt č.  
    21, David Přikryl, Ing. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – 
Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená starostou Městské části Brno – 
Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným, jako pronajímatel a Ing. David Přikryl, bytem 
Mikanova 3261/3, 106 00, Praha 10, jako nájemce, kde předmětem a účelem smlouvy je: 
 
1. Pronajímatel je vlastníkem pozemku p. č. 2759, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 277 m2, k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. 

2. Na XIX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec, konané dne 14. 4. 
2014 byla schválena tato smlouva, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci alikvotní 
podíl pozemku v čl. II odst. 1 pod domem o velikosti 5970/132442 k dočasnému užívání a 
nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. 

Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouva  
o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.  
 



8. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Osová 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 3 přijaté na 130. řádné schůzi RMČ 
konané dne 22. 10. 2014. 
 
Schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č. o. 2 (velikost 8,75 
m2) panu Kamilu Duchoňovi, nar. 25. 4. 1967, bytem Osová 2, 625 00 Brno s účelem užívání 
sklad jízdních kol. 
 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Bc. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 
Brno a panem Kamilem Duchoněm, nar. 25. 4. 1967, bytem Osová 2, 625 00 Brno na  dobu 
neurčitou za nájemné 1 316 Kč ročně, tj. 329 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 jízdních kol. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015 
 
9. Labská 33 - záměr dobudování nebytových prostor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 4 přijaté na 130. řádné schůzi RMČ 
konané dne 22. 10. 2014. 
 
Schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v podhledu přístavby v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci paní Dagmar Malcové, bytem na ulici Labská č.o.33, 
625 00 Brno. 
 
Ukládá OVV zpracovat text smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobudování nebytového 
prostoru v přístavbě bytového domu na ulici Labská č. o. 33 mezi smluvními stranami Statutární 
město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, 
starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a paní Dagmar Malcovou, bytem 
na ulici Labská č. o. 33, 625 00 Brno. 
 
Ukládá  OSBB předložit do RMČ návrh textu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na 
pronájem nově zbudovaného nebytového prostoru s účelem užívání kadeřnictví v přístavbě 
bytového domu na ulici Labská č. o. 33 mezi smluvními stranami Statutární město Brno se 
sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ 
Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a paní Dagmar Malcovou, bytem na ulici 
Labská č. o. 33, 625 00 Brno. 
 
 
 
 
 
10. Havarijní oprava střešního vtoku objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská č.o. 
 4. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení havarijní opravy střešního vtoku 
objektu Úřadu MČ Brno - Starý Lískovec na ulici Oderská č. o. 4, 



 
Souhlasí s tím, aby havarijní opravu střešního vtoku objektu ÚMČ Brno - Starý Lískovec na 
ulici Oderská č. o. 4 provedla společnost IZOPOL – Ing. Roman Benža za nabídnutou 
maximální cenu bez DPH 19 064,70 Kč. 
 
11. Žádost o schválení stavebních úprav, Vodafone Czech Republic, a.s., objekt Labská 
33 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním BOZP prvků – oprava víka u vstupu 
na střechu a doplnění madla na náklady provozovatele zařízení - Společnost Vodafone Czech 
Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, na základnové stanici umístěné na 
bytovém domě na ulici Labská  
č. o. 33 za těchto podmínek:  

- při plánovaných úpravách nedojde k zásahu do střešního pláště, ani k rozšíření předmětu 
nájmu v oblasti anténního systému a technologie, 

 
- kovová konstrukce madel bude uložena na separační bitumenový izolační pás 

modifikovaný kaučukem a nebude připojena nerozebíratelným spojem ke střešní 
konstrukci nebo konstrukci vstupu na střechu, 

- v případě porušení střešního zatepleného pláště bude oprava provedena na náklady 
nájemce části nemovitosti. 

 
 
Předmětné úpravy provede na vlastní náklady Společnost Vodafone Czech Republic, a. s., 
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, prostřednictvím společnosti Suntel Group s.r.o. se sídlem 
Březnická 5602, 760 01 Zlín, IČ : 60753447, zastoupena na základě plné moci paní Marikou 
Musilovou.  
 
 
12. Vyjádření k prodeji nebytových prostor v bytových domech na ulici Osová č. o. 2, 4, 
6, 8. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
nesouhlasit s prodejem nebytových prostor v bytových domech na ulici Osová č. o. 2, 4, 6, 8 a 
doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec trvat na svých předchozích usneseních, 
které se týkají těchto nebytových prostor. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00047, KERAMO D, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00047 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a KERAMO D - Dohorák, 
s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 32, o velikosti 1+kk, nacházejícím 
se ve 4. podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 173 578 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 15 00047 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 6. 2015. 



 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00046, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00046 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 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. 48, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 152 451 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 15 00046 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 6. 2015. 
 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00045, PRESL, s. r. o. 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00045 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., 
Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 38, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 8. podlaží 
domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 325 916 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 15 00045 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 6. 2015. 
 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00044, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 15 00044 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 38, o velikosti 1 + kk, nacházejícím se v 8. 
podlaží domu č. or. 4 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 167 084 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 15 00044 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 10. 6. 2015. 
 
 
 
 



17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00041, Šustr Vratislav 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 015 00041 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 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. 7, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 1. 
podlaží domu č.or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 90 669 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 9 400 015 00041 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30. 6. 2015. 
 
 
18. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2014 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a požaduje jeho 
doplnění. 
 
 
19. Žádost Společenství vlastníků Čermákova 32 o vysázení keřů 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výsadbou keřů ve veřejné zeleni ul. Čermákova 32 dle 
žádosti Společenství vlastníků Čermákova 32, za těchto podmínek:  

1. výsadbu provede žadatel na vlastní náklady  
2. návrh výsadby (místo, druhy, pošty ks) předloží žadatel k odsouhlasení do komise životního 

prostředí resp. rady městské části, před její realizací 
3. následnou péči o vysazené dřeviny bude provádět žadatel na vlastní náklady  
4. v případě úhynu dřevin zajistí žadatel jejich odstranění na vlastní náklady  
5. stanoviště výsadby dřevin musí být mimo trasy a ochranná pásma inženýrských sítí.  

 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 15. 6. 2015.  
 
20. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu - Aktualizace pasportu veřejné zeleně 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Aktualizace pasportu veřejné zeleně v MČ Brno – Starý Lískovec“, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 20. 5. 2015, zhotovitele Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Lazaretní 
4298/11a, 615 00 Brno, IČ 25337912. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 10. 6. 2015. 
 
 
 
 



21. Vyjádření ke stavbě: „Plynovodní přípojka na p. č. 2395/7 k. ú. Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává v souladu s čl. 26 a 75 Vyhlášky města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna v platném znění jako správce svěřeného pozemku p. č. 2859 k. ú. 
Starý Lískovec souhlasné stanovisko ke stavbě: „Plynovodní přípojka na p. č. 2395/7 k. ú. Starý 
Lískovec“ 
 
 
22. Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p. č. 628 a 643/18 a části 2923/1  k. ú. Starý 
Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec  

nesouhlasit s odprodejem pozemků p. č. 628 a 643/18 a části pozemku p. č. 2923/1 k. ú. Starý Lískovec   

Souhlasí s předložením materiálu k této věci na III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý 
Lískovec dne 3. 6. 2015 na stůl.  
 
 
23. Žádost o vyjádření k vypořádání pozemků p. č. 576/2 a 576/6 k. ú. Starý Lískovec 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec  
souhlasit s odprodejem částí A, B (zapsané v katastru nemovitostí jako p. č. 576/6) a části C pozemku  
p. č. 576/2, všechny k. ú. Starý Lískovec vlastníkům přilehlých nemovitostí, případně souhlasí 
s pronájmem částí A, B (zapsané v katastru nemovitostí jako p. č. 576/6) a části C pozemku p. č. 
576/2, všechny k. ú. Starý Lískovec vlastníkům přilehlých nemovitostí a souhlasí s předložením 
materiálu k této věci na III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec dne 
3. 6. 2015 na stůl.  

  
24. Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Labská 27 – oprava stupačky 
kanalizace, dodávka a montáž samozavíračů na akci „Zateplení   ZŠ Labská“ 
 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 110 573,- 
Kč, pro ZŠ Brno, Labská 27 a to konkrétně na opravu stupačky kanalizace, dodávku a montáž 
samozavíračů na akci „Zateplení ZŠ Labská“.   
 
Pověřuje OŠSK o tomto usnesení informovat ředitele školy, Mgr. Petra Urbánka, a zajistit 
převod financí. 
 
25. Rozpočtové opatření č. 13 – přesuny v rámci zájmové činnosti, dopravy, školství a 
navýšení výdajů na veřejná prostranství 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
 
 
 



26. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j eúčetní závěrky vč. výsledků hospodaření za 
rok 2014 ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, 
MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2. 
 
 
27. Výzva k podání cenové nabídky na akci ,,Výměna kotlů v MŠ Oderská 2, Brno –  
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s realizací stavebních prací „Výměna kotlů v MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna 
kotlů v MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. PECAK s. r. o., Střížova 6, 620 00 Brno – Tuřany, IČ: 26308185 
2. Instalotherm-Veselka ,s.r.o., K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 26912538 
3. THERMOTEMP spol. s r.o., Gajdošova 84a, 615 00 Brno, IČ 46971009 
4. Vlastimil Kříž, Slunná 19, 664 48 Moravany, IČ: 409 61 338 
5. Zahradník Z. s.r.o., Ondráčkova 14, 628 00 Brno, IČ: 63494132 
6. MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 47903392 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výměna kotlů v MŠ Oderská 
2, Brno – Starý Lískovec“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 7 dní od zaslání 
oficiálního výpisu.  

 
28. Připomínka k bodu č.3 II. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec – 
Provedení změn v příloze obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec trvat na stávajícím znění OZV č. 21/2011, v platném znění s tím, že podmínky pro 
spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno – Starý Lískovec uvedené v příloze 
OZV č. 21/2011, v platném znění, zůstávají i nadále v platnosti beze změn 
 
 
 



29. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,koupě  
nového plynového varného kotle s nepřímým ohřevem do ZŠ Labská v Brně – Starém  
Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s realizací stavebních prací „koupě nového plynového varného kotle s nepřímým ohřevem 
do ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,koupě 
nového plynového varného kotle s nepřímým ohřevem do ZŠ Labská v Brně – Starém 
Lískovci“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

UNIREG, spol. s r.o. 
Rooseveltova 584/9 
602 00 Brno 
IČ: 49450603 
 
MEGASTRO CZ, s.r.o. 
Huštěnovská 2008 
686 03 Staré Město 
IČ: 26259630 
 
NS Servis s.r.o. 
Pratecká 10a 
620 00 Brno 
IČ: 26239299 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „koupě nového plynového 
varného kotle s nepřímým ohřevem do ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
 
30. Dohoda o vypořádání víceprací a méněprací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o vypořádání víceprací a 
méněprací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
objednatele a firmou Moravská stavební unie – MSU s.r.o., se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 
00 Brno, IČ: 4829303, na straně zhotovitele. Předmětem  Dohody  je vzájemné uznání 
veškerých poskytnutých plnění  na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2014. Dohoda je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 



Ukládá OVV předložit dohodu k podpisu stranám Dohody. 
 
 
31. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové  
Dokumentace objektu Klobásova 9, Brno-Starý Lískovec‘‘ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 
09 9 500 12 00123 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec, jímž je Statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. 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. 
 
32. Rozpočtové opatření č. 14 – navýšení investičních výdajů – projektová dokumentace  
Klobásova 9 a pořízení úložného zařízení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
33. Rozpočtové opatření č. 15 – finanční vypořádání s městem za rok 2014 

 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec  
s ch v á l i t  RO č. 15, které je přílohou tohoto bodu jednání.   
  
34. Žádost o souhlas s provedením architektonického díla na ul. Oderské v Brně-Starém 
Lískovci 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením díla ,,Segmenty kruhu,, výtvarníka 
Dalibora Chatrného v Brně, Starém Lískovci ve vnitrobloku ul. Oderská 6 -12 a Vltavská 5 – 
13 na pozemku p.č. 2263/2 k.ú. Starý Lískovec a doporučuje prováděcí firmě pro vymezení 
bezpečného prostoru okolí díla použít oplocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


