
Informace z usnesení 14. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 13.05.2015 
 
 
1. Žádost o souhlas zřizovatele s rozšířením služeb – internet 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozšíření internetových služeb na Základní škola a 
Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Margitou 
Kotáskovou. 
 
Pověřuje OSBB předložit Přílohu technické a servisní specifikace – souhlas vlastníka (správce) 
starostovi k podpisu do 29.5.2015. 
 
2. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – Miroslava Ministrová, nar. 5.5.1968 a 

František Urban, nar. 13.8.1959, uživatelé bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně 

– Starém Lískovci   

 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatků z prodlení ve smyslu usnesení č. 2, odst. 3, z XX. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaného dne 11.6.2014, ve výši 100 %, tj. 519 397 
Kč z částky poplatků z prodlení 519 397 Kč, paní Miroslavě Ministrové a panu Františku 
Urbanovi, uživatelům bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci s tím, 
že jsou povinni vyčíslený poplatek z prodlení uhradit. 
 
3. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2014 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2014, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků 
k 31.12.2014 ve výši 1 562 244,77 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 a zprávy auditora k účetní uzávěrce k 31. prosinci 2014. 
 
4. Stanovisko k návrhu OZVSMB č. 25/2005  – Energetická koncepce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, která je přílohou bodu tohoto jednání a 
kterou se zrušuje bez náhrady obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, 
k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna. 
 
Ukládá vedoucí OVV zaslat toto stanovisko Odboru investičnímu MMB. 
 
5. Aktualizace pasportu veřejné zeleně, veřejná zakázka malého rozsahu – oslovení 

k podání cenové nabídky 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr „Aktualizace pasportu veřejné zeleně v MČ 

Brno – Starý Lískovec“ a v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných 



zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které 

jsou autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem 

k provedení cenové nabídky  

 
1.Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, IČ 25337912  
2.Safe Trees, s.r.o., na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ 26935287 
3.Ing. Hynek Šmerda, Úvoz 61, 602 00 Brno, IČ 13029011   
4.Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ 46344535.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 20. 4. 2015.  
 
6. Žádost pí Miroslavy Dostoupilové o povolení výsadby 3 ks modřínů ve veřejné zeleni ul. 

Mikuláškovo nám. 6 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s výsadbou 3 ks modřínů na pozemku veřejné zeleně 
p.č.2794/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 6, dle žádostí pí Miroslavy Dostoupilové, 
Mikuláškovo nám. 6, 625 00 Brno. 
 
Souhlasí s výsadbou 3 ks nealergenních listnatých stromů na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2794/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 6, pí Miroslavou Dostoupilovou, za těchto 
podmínek:  

1. druh/y listnatých stromů bude/ou zvoleny dle PD Dosadba dřevin na plochách veřejné 
zeleně z 12/2012 

2. stromy lze vysadit až po předložení vyjádření (souhlasu) k výsadbě vlastníky bytů 
(domu) Mikuláškovo nám. 6, které předloží žadatelka do komise životního prostředí 
resp. rady městské části 

3. výsadbu provede žadatelka na vlastní náklady 
4. následnou péči o vysazené stromy bude provádět žadatelka na vlastní náklady  
5. v případě úhynu stromů zajistí žadatelka jejich odstranění na vlastní náklady  
6. stanoviště výsadby stromů musí být mimo trasy a ochranná pásma inženýrských sítí.  

 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatelku s tímto usnesením do 25. 5. 2015.  
 
 
 

 

7. Žádost o umístění kontejnerů na separaci textilu E+ B textil s.r.o. 

Souhlasí umístěním 1 ks kontejneru na textil do kontejnerového stání na separovaný odpad na 
veřejném prostranství OC DON Kurská, dle žádosti E+B textil, s.r.o., za těchto podmínek:  

1. sběrová nádoba na textil bude vzhledem a tvarem odpovídat charakteru veřejného 
prostranství, přičemž konkrétní typ nádoby bude předem odsouhlasen komisí životního 
prostředí resp. radou městské části a až poté lze nádobu umístit 

2. nádoba bude zabezpečena proti manipulaci, jak s nádobou, tak s textilem, 
neoprávněnými osobami 



3. žadatel bude provádět denní kontrolu a úklid stanoviště kontejneru na textil. 
  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 5. 2015. 
 
 
8. Žádost Družba, SBD, o kácení stromů Vltavská 3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 2 ks Betula pendula (bříza bílá) 
rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2285 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 3, dle žádosti 
Družba, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno. Důvodem jsou závěry 
Znaleckého posudku č. 42-2 089/15 a nedodání posudku měření světlosti v bytech žadatelem.  
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 5. 2015.   
 
9. Vyjádření ke směně pozemku p. č. 565/2 za p. č. 566/11  k. ú. Starý Lískovec – Zapletal 

– aktualizace stanoviska MČ II.   

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

souhlasit se směnou části pozemku p. č. 566/1 (566/11 - 30 m2) k. ú. Starý Lískovec ve  

vlastnictví Statutárního města Brna za část pozemku p. č. 565 (565/2  - 29 m2) k. ú. Starý 

 Lískovec ve vlastnictví p. Richarda Zapletala v souladu s usneseními ZMČ č. 5/VIII. ze dne  

7. 3. 2012 a č. 2/XV ze dne 25. 9. 2013.   

      

10. 1) Žádost o vyjádření k odkupu částí pozemků p. č. 2390 a 2397 – Konečný 

       2) Žádost o pronájem částí pozemků p. č. 2390 a 2397 – ARCHATT, s.r.o., oba k. ú.        

Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Starý Lískovec 
nesouhlasit s prodejem částí pozemků p. č. 2390 a p. č. 2397, které jsou vymezeny svislým 
průmětem přesahující střechy objektu na pozemku p. č. 2396/2 na ul. Kurská. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec Žádost o pronájem části pozemků odkládá a požaduje 
předložení technického řešení. 
 
 
 
11. Žádost o rekonstrukci plotu na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
Požaduje předat Komisi životního prostředí k dalšímu vyjádření. 
 
 
12. Nová smlouva o odvádění srážkových vod – prodejna Albert, p. č. 2458 k ú. Starý 

Lískovec č. 2010011845 – II. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší usnesení č. 6/3 ze dne 17. 12. 2014 v plném rozsahu. 

 



Schvaluje uzavření nové smlouvy č. 2010011845 o odvádění srážkových vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu z pozemku p. č. 2458 k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec jako vlastníkem pozemku p. č. 2458 k. ú. Starý 
Lískovec, a. s. Brněnské vodárny a kanalizace, se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 
46347275 jako dodavatelem a a. s. AHOLD Czech Republic se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 
Brno, IČ 44012373 jako odběratelem, kterou pozbývají platnosti a účinnosti jakákoliv jiná 
smluvní  ujednání či smlouvy  uzavřené mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci 
po provedených drobných textových úpravách. 
 
13. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZVSMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s navrhovanou úpravou článků 3 a 11, souhlasit s navrhovanou úpravou článku 12, 
souhlasit s navrhovanými úpravami článků 21 a 22 s požadavkem úpravy textu v čl.22 písm. 
m) na: „zajišťují běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ve svém územím obvodu 
u prostorů svěřených nemovitostí v majetku města a veřejných prostranstvích.“, 
souhlasit s navrhovanými úpravami v oblasti bydlení (čl. 27,28) a souvisejícími úpravami 
v č.76 odst. 11,12, nesouhlasit s navrhovanými úpravami v oblasti dopravy (čl. 29,30) a 
souvisejícími úpravami v čl. 76 odst.8, s výhradou souhlasu s navrženou úpravou čl.30 písm. 
j), souhlasit s navrhovanými úpravami v Příloze č. 8 návrhované OZV SMB, kterou se mění a 
doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
Ukládá vedoucí OVV zaslat toto stanovisko Organizačnímu odboru MMB  do 15.6. 2015 
 
 
 

14. Navýšení příspěvku na provoz pro základní školy zřizované městskou částí – odměna 

koordinátora multimediální kroužku 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 12 000,- Kč 
na platbu koordinátora multimediálního kroužku pro každou ze základních škol zřizovaných 
MČ Brno-Starý Lískovec, konkrétně pro ZŠ Brno, Labská 27, ZŠ Brno, Bosonožská 9 a ZŠ a 
MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10. Celkově se jedná o částku 36 000,- Kč. Pověřuje OSŠK o 
tomto rozhodnutí informovat zástupce školy a zajistit převod finančních prostředků. 
 
 
15. Pokračování v poskytování zdravotnických služeb 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. po 
dobu 90 dnů ode dne vyhotovení osvědčení k poskytování zdravotních služeb, poskytoval 
zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení nacházející se v domě č.or. 2, č.p. 295 na ulici 
Kurská, 625 00 Brno, v němž poskytovala zdravotní služby  zemřelá  MUDr. Františka 
Zahradníčková, IČ:  48511757. 
 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady doc. MUDr. Lubomíru Kuklovi, CSc 
 
 

 



16. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 

blokovém čištění 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí, aby byla panu Bedřichu Tesařovi, 
bytem Šoustalova 12, 625 00 Brno navrácena finanční částka ve výši 1920,- Kč, vynaložená 
za odtah automobilu při blokovém čištění dne 14.04.2015. 
 

Ukládá OVš  informovat žadatele. 

 
17. Místní úprava provozu – ul. Labská 

 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí a navrhuje, aby byla na OD MMB, 
Kounicova 67, 601 67 Brno podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na ul. Labská, a 
to umístěním dvojitého ( oboustranného ) vypouklého zrcadla před výjezd z parkoviště cca 
před dům č. 11. 
 
Ukládá OVš  odeslat žádost na MMB OD. 

 

 

18. Rozpočtové opatření č. 12 – přesuny v oblasti školství 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu.  
 

 

19. Dodatek č.2 ke SOD č. 09 9 500 15 00066, Zpráva o posouzení a hodnocení předběžné 

 nabídky a o výsledku jednání, Protokol o 1. jednání hodnotící komise a otvírání obálek 

 s nabídkami, Protokol o druhém jednání komise na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno 

 – Starý Lískovec“ 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení 
předběžné nabídky a o výsledku jednání, protokol o 1. jednání hodnotící komise a otvírání 
obálek s nabídkami, protokol o druhém jednání komise 
v jednacím řízení bez uveřejnění podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2  ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 15 00066 na akci 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným 
a zhotovitelem firmou Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Dolní 
Heršpice, IČ 4852930 zastoupená jednatelem Ing. Tiborem Vališem a pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 



20. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Sedací nábytek 

do MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Sedací 
nábytek do MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ použít výběrové řízení, které si provedla 
MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec. 
 
Schvaluje firmu Aurednik jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Sedací 
nábytek do MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Ukládá OVš informovat MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec o výsledku a připravit 
objednávku s vybraným uchazečem. 
 
 

 
 
 
 
 


