
Informace z usnesení 37. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 27.01.2016 
 
1. Nabídkové řízení „Výměna horizontálních žaluzií v objektu hasičské zbrojnice na ulici 
Točná č. o. 5 v Brně“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod s pořadu jednání a vrací zpět OSBB 
k doplnění. 
 
2. SVJ Osová 2 – byt č. 19, nebytový prostor - změna plateb nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nový předpis plateb, platný od 1. 1. 2016, v 
bytovém domě na ulici Osová č.o. 2, ve kterém je statutární město Brno prostřednictvím 
městské části Brno – Starý Lískovec majitelem:  
1. bytové jednotky č. 19 o velikosti 2 + kk (48,19m2) – nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

- předpis plateb ve výši 7 555 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 2, Brno, tito nájemci žádají o odkup předmětné bytové jednotky 

2. nebytového prostoru o velikosti 9,66 m2  

- předpis plateb ve výši 963 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 2, Brno. 

Změna plateb spočívá v přidání nové položky – splátka úvěru. 
 
3. Přijetí člena do zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového člena do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec : 

 
- Křiček Michal, nar. 14.10.1997, bytem Zborovská 30, Brno     
 
 

Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec na straně jedné a  

 
- Křiček Michal, nar. 14.10.1997, bytem Zborovská 30, Brno     

 
na straně druhé a pověřuje starostu podpisem této dohody. Dohoda jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
4. Skončení nájmu xxxxxxxxx a nový pronájem části pozemku pod garážovým 
dvorem p. č. 2416/17 k. ú. Starý Lískovec – xxxxxxxxxx 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením nájmu části pozemku p. č. 2416/17 k. ú. 
Starý Lískovec výpovědí smlouvy č. 09 2 500 12 00080 uzavřené mezi xxxxxxxxxxx Brno a 
Statutárním městem Brnem Městskou částí Brno – Starý Lískovec s obecnou výpovědní lhůtou 3 
měsíce a   



souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/12) z pozemku garážového 
dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2416/17 k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, 
MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenými starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem xxxxxxxxx 
Brno podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 
5. Vyjádření ke stavbě: „RVDSL1605_M_B_BOBO28_OK“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „RVDSL1605_M_B_BOBO28_OK“, 
jejíž podstatou je umístění nového rozvaděče MA5616 a jeho napojení na stávající optickou 
infrastrukturu CETIN a. s. (dříve Telefónica O2) na pozemku p. č. 566/1 k. ú. Starý Lískovec 
při ul. Čermákova.    

6. Vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „R 110 kV Moravany – zaústění VN III. 
et.“ – změna části trasy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere bez námitek na vědomí změnu trasy zemního kabelového 
vedení NN, které je součástí stavby „R 110 kV Moravany – zaústění VN III. et.“ a souhlasí  
se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 2649 k. ú. Starý Lískovec, který původně předmětnou stavbou 
dotčen nebyl.    
 
7. Nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod z areálu TJ Tatran – III. 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

schvaluje  
uzavření dvoustranné smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z budov a 
pozemků v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s. mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec jako vlastníkem pozemků p. č. 455/1, 456, 457, 458, 460, 461/1, 
461/5, 998/10, 998/30 všechny k. ú. Starý Lískovec na straně jedné a Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 jako dodavatelem na 
straně druhé; návrh smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání . 
 
Ukládá OFIN předložit příští schůzi Rady MČ návrh rozpočtového opatření ke zřízení položky 
rozpočtu MČ na zajištění finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč pro úhradu nákladů na 
dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z budov a pozemků v areálu TJ Tatran Starý 
Lískovec, z.s.  
 
8. Pověření k podpisu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
pověřuje  
 
- vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno – Starý Lískovec k podpisu nájemních smluv a 
jejich dodatků, spadajících do působnosti Odboru všeobecného  ÚMČ města Brna Brno –Starý 
Lískovec, ve věcech  týkajících se kompetence Městské části Brno – Starý Lískovec v rozsahu 
svěřeném Městské části Brno – Starý Lískovec Statutem města Brna 
 
- vedoucí Odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno – Starý Lískovec k podpisu žalob a exekučních 
návrhů, spadajících do působnosti Odboru vnitřních věcí ÚMČ města Brna Brno – Starý 



Lískovec ve věcech týkajících se  kompetencí Městské části Brno – Starý Lískovec v rozsahu 
svěřeném Městské části Brno – Starý Lískovec Statutem města Brna. 
 
9. Žádost Společenství vlastníků Dunajská 19, o odstranění zábradlí a příp. skácení 
smrku,  pozemky veřejné zeleně p.č.  2314/1 a 2315/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 
19  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje odstranění zábradlí na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2314/1 a 2315/1 k.ú. k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Dunajská 19, dle žádosti Společenství vlastníků Dunajská 19 Brno, ze dne 30. 11. 2015, 
na náklady žadatele vzhledem k tomu, že nebylo dohledáno, že by zábradlí instalovala MČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
Souhlasí s pěstebním zásahem ve skupině smrků rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2315/1 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Dunajská 19, spočívající ve skácení 1-2 exemplářů Picea abies dle Znaleckého 
posudku č. 91/28/2015 a na náklady MČ Brno – Starý Lískovec.    
 
Ukládá 
 
odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 2. 2016 a provést úkony k zajištění 
kácení do 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017.    
 
10. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni p.č. 2487/40 k.ú. Starý Lískovec, ulice 
Kosmonautů  
                                            
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Souhlasí  se skácením 1 ks Betula pendula Roth. (bříza bělokorá) rostoucího na pozemku veřejné zeleně 
p.č. 2487/40 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů mezi č. 3-5, po předchozí havárii jednoho z dvojáku 
ze dne 18. 11. 2015 a dle Znaleckého posudku č. 329-12/2015.  
 
Ukládá odboru všeobecnému provést úkony k zajištění kácení do 31. 3. 2016.   
 
11. Oznámení škodní události – úraz na chodníku pí xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Souhlasí   

s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, poškozené pí xxxxxxxxxxxxxxx Brno, z pojištění 
odpovědnosti za škodu. 
 

Ukládá  

odboru všeobecnému vypravit škodní události do 10. 2. 2016. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 2 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2015 s ÚZ 90 a ÚZ 
100   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 



13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Labská 7, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1a. s realizací stavebních prací „Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ 
Labská 7, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
1b. s projektovou dokumentací zpracovanou firmou BESTBUILD s.r.o. 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací 
práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Labská 7, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý 
Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

JIRMAL, spol.s r.o. 
Veveří 46 
602 00 Brno 
IČ: 27732941 
 
KROS - stav, a.s. 
Körnerova 7 
621 00 Brno 
IČ: 26227657 
 
Speciální stavby, spol. s r.o. 
Ulrychova 936/15 
624 00 Brno 
IČ: 44960620 
 
Pavel Raisigl 
Ondřeje Veselého 706/2a 
627 00 Brno 
IČ: 13039458 
 
KERAMONT group, s.r.o. 
Jemelkova 130/29 
625 00 Brno 
IČ: 26887096 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Oderská 2, MŠ Labská 7, MŠ Bosonožská 4, 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) 



5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
14. Výběr zhotovitele a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, 
Zpracování projektové dokumentace na opravu zbylých WC a sprch v ZŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu BESTBUILD s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na opravu zbylých WC a sprch 
v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ a souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu zbylých 
WC a sprch v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou BESTBUILD s.r.o., 
Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 29355257 zastoupenou jednatelem Ing. Janem Vejtasou a pověřuje 
starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
15. Žádost o finanční prostředky z OŠMT MMB  v oblasti nábytkového vybavení 
základních a mateřských škol, vybavení školních kuchyní a jídelen, investice do 
školských zařízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  
 
1)seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na vybavení (nábytkové a kuchyňské): 
 
Nábytkové vybavení základních a mateřských škol 

1. Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace – výměna stávajícího nábytku 
u přípravných kuchyněk ve třech třídách 

2. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace – vybavení 3 tříd školním 
nábytkem 

3. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace – výměna vestavěných skříní 
na lůžkoviny ve 3 třídách 

4. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace – vybudování dvou 
odborných učeben, nábytkové vybavení 

5. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace –
vybavení 3 tříd školním nábytkem do ZŠ 

6. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace – koupě nového nábytku 
do jedné třídy 

7. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace – 
vybavení nábytkem do jedné třídy MŠ 

8. Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace – vybavení dětských šaten u 3 
tříd 
     

Vybavení školních kuchyní a jídelen 
1. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace – koupě nového hnětače 
2. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace – koupě nové elektrické 

pece 
3. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace – koupě nového krouhače 

zeleniny CL 55 M ROBOT 



4. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace – 
koupě elektrické pánve 80 litrů 

5. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace – koupě nové myčky na 
nádobí 

6. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace – koupě nové myčky 
Černého nádobí 

 
Zdůvodnění požadavku na vybavení včetně specifikace, zda jde o vybavení s plánovací 
pořizovací cenou jednotlivého zařízení do nebo nad 40.000Kč je obsaženo v důvodové 
zprávě. 
 
2)seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na menší investice do škol a školských 
zařízení a výše finanční spoluúčasti MČ Brno – Starý Lískovec: 
 

1. Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
Rekonstrukce nevyžaduje stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu.  
Jedná se o investici s celkovými náklady na rekonstrukci chodníku na školní zahradě 
včetně oplocení 610.000Kč. Výše spoluúčasti MČ je 200.000Kč 
Předpokládaný termín realizace – červenec-srpen 2016. 
MČ Brno – Starý Lískovec zašle koncem ledna 2016 výzvu k podání cenové nabídky 
na projektovou dokumentaci s předpokládaným termínem pro odevzdání duben 2016 a 
dále provede výběrové řízení na realizaci. 
 

2. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
Jedná se o investici s celkovými náklady na rekonstrukci zbývajících WC na budově 
školy včetně sprch u bazénu 5.700.000Kč. Výše spoluúčasti MČ je 500.000Kč 
Předpokládaný termín realizace – červenec-srpen 2016. 
V současné době je vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci.  
 

3. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace 
Jedná se o investici s celkovými náklady na zhotovení nového hracího prvku na 
zahradě MŠ 200.000Kč. Výše spoluúčasti MČ je 50.000Kč 
Předpokládaný termín zhotovení herního prvku – červenec-srpen 2016. 
Není třeba projektovou dokumentaci. 

 
4. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 

Jedná se o investici s celkovými náklady na rekonstrukci školní zahrady 580.000Kč. 
Výše spoluúčasti MČ je 200.000Kč 
Předpokládaný termín realizace – červenec-srpen 2016. 
MČ Brno – Starý Lískovec zašle koncem ledna 2016 výzvu k podání cenové nabídky 
na projektovou dokumentaci s předpokládaným termínem pro odevzdání duben 2016 a 
dále provede výběrové řízení na realizaci. 

 
5. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 

Jedná se o investici s celkovými náklady na nové oplocení zahrady MŠ včetně výměny 
stávající brány 580.000Kč. Výše spoluúčasti MČ je 100.000Kč. 
Předpokládaný termín realizace – červenec-srpen 2016. 
V současné době není zajištěna projektová dokumentace. 

 
6. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace 



Jedná se o investici.  
Dle průzkumu trhu, který si prováděla školka, jsou celkové náklady na zakoupení 
průlezek na zahradu ve výši 100.000Kč a výše spoluúčasti MČ je 20.000Kč.  
Předpokládaný termín realizace – červenec/srpen 2016. 
K výměně průlezek není potřeba projektová dokumentace, ani stavební povolení. 
 

7. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
Jedná se o investici s celkovými náklady na vybudování přístřešku ke školní družině 
150.000Kč. Výše spoluúčasti MČ je 50.000Kč 
Předpokládaný termín realizace – červenec-srpen 2016. 
V současné době není připravena zjednodušená projektová dokumentace na přístřešek. 
V minulém roce MČ provedla rekonstrukci obálky budovy, ale na zmínění přístřešek 
již MČ neměla prostředky. Přístřešek by byl lehkou dřevostavbou s šindelovou 
střechou. 

 
Zdůvodnění požadavků je obsaženo v důvodové zprávě. Ukládá odevzdat žádost do 
29.1.2016 na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. 
 
16. Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci – zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje firmu Beta Control s.r.o jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“ a 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. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
17. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2016      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje  na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2016 do  
 
I .kategorie – „Výrazná pedagogická osobnost tyto pedagogy“ 
- Mgr. Leonu Juřičkovou 
 
II. kategorie –  „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ 
-  Mgr. Alenu Svobodovou 
-  Mgr. Helenu Čermákovou 
a pověřuje odbor OSŠK o sdělení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  v termínu do 5.2.2016 k rukám PhDr. Marie 
Klusoňové. 
 
 
 
 
 
 



18. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno – Starý Lískovec   
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu v mateřských školách v městské části 
Brno- Starý Lískovec, takto: 
 
4.7. – 15.7.2016 MŠ Brno, Labská 7 
18.7. – 29.7.2016 ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
a pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. 
Marii Klusoňové a jednotlivým ředitelkám mateřských škol ve Starém Lískovci. 
 
19. Výběr zhotovitele a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na opravu havarijního stavu „sportovního“ h řiště 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JANEPA, a.s. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu havarijního stavu 
„sportovního“ hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00028 mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na opravu havarijního 
stavu „sportovního“ hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel 
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou JANEPA, a.s., Zengerova 2, 615 00 Brno, IČ: 26916606 
zastoupenou předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Bublou a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá  OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
20. Rozpočtové opatření č. 3 – sportovní hřiště ZŠ Bosonožská    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


