
 

 

 
  
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 102. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 20.4.2022 v 15:45 hodin 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 27 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 21 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 19 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00024, Svoboda a syn, s.r.o. 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00026, Vratislav Šustr 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00025, OSS Brno, s.r.o. 
7. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor 
8. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
9. Pronájem volných bytů  
10. Podnájem bytu – XXXXX 
11. Podnájem bytu – XXXXX 
12. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX  
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - XXXXX 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX  
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX  
27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX  
28. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
29. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
30. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
31. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
32. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
33. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 



 

 

34. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  XXXXX 
35. Žádost o schválení sídla spolku 
36. Dodání/nákup a umístění/montáž městského mobiliáře – lavičky na veřejné 

prostranství k pingpongovému stolu U Pošty (vnitroblok, za č. 7), MČ Brno-Starý 
Lískovec, výběr zhotovitele 

37. Vyjádření k záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – „Terminál IDS Starý Lískovec 
– vedení trolejbusu k IDS“ 

38. Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI. etapy stavby „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty, oslovení k podání cenových nabídek, 
VZMR 

39. Novela obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích 

40. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin v samostatné působnosti MČ 
Brno-Starý Lískovec 

41. Žádost o stanovisko ve věci odkupu části pozemku p.č. 2395/3 v k.ú. Starý Lískovec 
42. Vyjádření k prodeji pozemků SmB pod garážemi v k.ú. Starý Lískovec – revokace 

usnesení 
43. Stavba: „Dočasná příjezdová cesta pro zásobování SO 03 stavby Parkové úpravy 

vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno-Starý Lískovec“; vyjádření 
k územnímu souhlasu 

44. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ ulice Kosmonautů 2 
45. Rozpočtové opatření č. 7 — transfery z města – převody nevyčerpaných transferů 

z předchozích let a transfer na realizaci projektu Park Kroupova, navýšení vlastních 
příjmů 

46. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022 

47. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – výběr zhotovitele, Mateřská 
škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 

48. Dotační titul na výstavbu tzv. kontejnerových mateřských škol 
49. Revitalizace areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská 

 



 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 27 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 27, situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 785.907,89 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 21 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 21, situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 43, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Vratislav Šustr jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 592.304 Kč. 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 19 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 19, situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 7, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: OSS Brno, s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 280.287,09 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00024, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00024 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společností 
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. 27, o velikosti 4+1, 
nacházejícím se v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové 
ceně 785.907,89 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00024 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 29.04.2022. 
 
 



 

 

5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00026, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00026 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společností 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, 
kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 21, 
o velikosti 3+1, nacházejícím se v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská 
v Brně v celkové ceně 515.046,70 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00026 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 29.04.2022. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00025, OSS Brno, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00025 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společností OSS 
Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy 
je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 19, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové 
ceně 280.287,09 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00025 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 29.04.2022. 
 
7. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výši nájemného stanovené pro nepodnikatelské 
účely na 300 Kč/m2 a rok u nově uzavíraných smluv s účinností od 1.5.2022. 
 
8. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: 
 

ulice Kyjevská č. o. 1, byt č. 18, velikost 2+kk  
  ulice Labská č. o. 33, byt č. 7, velikost 1+kk  
  ulice Kyjevská č. o. 3, byt č. 19, velikost 3+1  
  ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 39, velikost 1+kk  
  ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 13, velikost 1+kk  

ulice Labská č. o. 31, byt č. 7, velikost 2+kk  
  ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 40, velikost 1+kk  

  ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 20, velikost 3+1  
 



 

 

byly pronajaty dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním na úřední desce schopného k okamžitému nastěhování. 
 
9. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
pronájem bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, vel. 1+kk, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 001/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna, 
a 
pronájem bytu č. 18 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 1+kk, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 002/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna, 
a 
pronájem bytu č. 35 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, vel. 3+1, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 003/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 6 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna, 
a 
pronájem bytu č. 25 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, vel. 3+1, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 004/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 6 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna, 
a 
pronájem bytu č. 32 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1, schopný 
k okamžitému nastěhování, reg. č. 005/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 6 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
 
Schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 13.432 Kč, po úhradě uvedené částky městské 
části Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti  
a následně Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, 
Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a žadatelem XXXXX,  
a 
uzavření Dohody o jistotě ve výši 13.612 Kč, po úhradě uvedené částky městské části  
Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a následně 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 18 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 1+kk, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX, 
a 



 

 

uzavření Dohody o jistotě ve výši 26.276 Kč, po úhradě uvedené částky městské části  
Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a následně 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 35 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, vel. 
3+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou 
XXXXX, 
a 
uzavření Dohody o jistotě ve výši 22.674 Kč, po úhradě uvedené částky městské části  
Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a následně 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, vel. 3+1, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX, 
a  
uzavření Dohody o jistotě ve výši 25.388 Kč, po úhradě uvedené částky městské části  
Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a následně 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX. 
 

Ukládá OSBB předložit uvedené dokumenty smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022. 
 
10. Podnájem bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, pro podnájemce XXXXX, nar. XXXXX na dobu určitou, 1 rok, za 
úhradu nájemného včetně záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu MČ 
Brno-Starý Lískovec ve výši 3.192 Kč/měsíc. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec do 30.04.2022. 
 
11. Podnájem bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, pro podnájemce XXXXX, nar. XXXXX na dobu určitou, 1 rok, za 
úhradu nájemného včetně záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu MČ 
Brno-Starý Lískovec ve výši 6.500 Kč/měsíc. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec do 30.04.2022. 
 
12. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXX, XXXXX, Brno a XXXXX a XXXXX, XXXXX, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené 
nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.  
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX v domě 



 

 

zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno, s paní XXXXX,  
nar. XXXXX, dosud bytem Krnovská 28 v Opavě. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č. o. 17, Brno, na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 63,51 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a paní XXXXX, nar. 
XXXXX, dosud bytem XXXXX v Opavě, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet 
k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, 
pak Bytový odbor MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, s paní XXXXX, nar. XXXXX, dosud bytem 
V Újezdech 590/8 v Brně. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 63,51 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a paní XXXXX, nar. 
XXXXX, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů 
v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak Bytový odbor MMB 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
 
 
 



 

 

17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 

21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 ze dne 
03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   



 

 

 
23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 ze dne 
03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
28. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 



 

 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
29. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
30. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 
31. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 

32. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX a XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 

S usnesením předkladatel seznámen (datum, podpis): 
Pozn.: 

 
33. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar.  XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 

34. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 



 

 

2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2022.   
 

35. Žádost o schválení sídla spolku 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění sídla spolku Vlastníci singulárního lesa Starý 
Lískovec, zapsaný spolek (z.s.), se sídlem Kroupova 224/58, 625 00 Brno, IČ: 621 61 822,  
na adresu ÚMČ Brno – Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Brno. 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady MČ žadateli. 
 
36. Dodání/nákup a umístění/montáž městského mobiliáře – lavičky na veřejné 
prostranství k pingpongovému stolu U Pošty (vnitroblok, za č. 7), MČ Brno-Starý Lískovec, 
výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
„Dodání/nákup a umístění/montáž městského mobiliáře – 2 ks laviček na veřejné 
prostranství k pingpongovému stolu U Pošty (vnitroblok, za č. 7), MČ Brno-Starý Lískovec“, 
pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena celkem v Kč 
bez DPH 

Cena celkem v Kč s 
DPH 

Pořadí dle ceny  

FCC Žabovřesky, s. r. o., 
Korejská 3082/4, 616 00 
Brno, IČ 48908746 

35 700,- 43 197,- 1. 

mmcité a. s., Bílovice 519, 
687 12 Bílovice, IČ 
27670864 

45 636,- 55 220,- 2. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 12.4.2022, zhotovitele díla FCC Žabovřesky, s. r. o., 
Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a ve smyslu čl. III. odst. 1b) Pravidel pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec 
předložit objednávku k podpisu starostovi MČ.  
 
37. Vyjádření k záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – „Terminál IDS Starý Lískovec – 
vedení trolejbusu k IDS“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí oznámení posuzovaného ve smyslu zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – 
„Terminál IDS Starý Lískovec – vedení trolejbusu k IDS“, doručeného dne 4.4.2022 Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno. 
Vydává vyjádření, ve znění přílohy č. 4 bodu tohoto jednání, k oznámení záměru 
posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  



 

 

ve znění pozdějších předpisů – „Terminál IDS Starý Lískovec – vedení trolejbusu k IDS“, 
zpracovaného INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, datovaného k 15.3.2022. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit a zaslat 
vyjádření KÚ JMK do 29.4.2022. 
 

38. Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI. etapy stavby „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty, oslovení k podání cenových nabídek, VZMR 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo Údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I. – III. etapy a V. – VI. 
etapy stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“, ul. U Pošty 
 
1. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno IČ 28297849 
2. FCC Žabovřesky, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
3. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 
4. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
5. STROMMY COMPANY s. r. o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652 
6. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
7. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
8. Karel Zeman, Černého 39, 625 00 Brno, IČ 62095773 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Veronika Dušková (referent OVš)  
5. Lucie Honzová (referent OVš) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
7. Bc. Veronika Kupková (referent OVš) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
39. Novela obecně závazné vyhlášky č.20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit: 
- s vydáním nové obecně závazné vyhlášky SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích s tímto zněním přílohy: 
 

9. Brno-Starý Lískovec ulice: 
- Jemelkova, Klobásova, Labská 11–25, Mikuláškovo náměstí 

10-15, Příčky 3–7, Vltavská 2-8 
 



 

 

restaurace: 
-  U Hřiště 21b 
-  Kurská 642/5 
-  U Pošty 14 
-  U Leskavy 39 

 
 
ostatní: 

- poliklinika na ulici U Pošty 14 
- pošta na ulici U Pošty 16 

 
park při křižovatce ulic Klobásova a Točná 
park Kroupova 
park Hermannova 
 
výběh pro psy při ulicích Labská a Dunajská 
výběh pro psy při ulicích Bosonožská a Irkutská 

 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec požádat OVV MmB o zařazení textu  
do přílohy nové vyhlášky pro městskou část 9. Brno-Starý Lískovec. 
 
40. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin v samostatné působnosti MČ 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost Energy Benefit Centre a. s., Křenová 438/3, 
Praha, IČ 29029210, Ing. Michaela Chadimová, datovanou 7. 3. 2022, o souhlas vlastníka 
pozemku s kácením dřevin v rámci stavby Přístavba DS Kosmonautů. 
Nesouhlasí, dle čl. 22 odst. 1 písm. g) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, s kácením dřevin  
na pozemcích zeleně veřejné p. č. 2477/1, 2477/2, 2482/2 k. ú. Starý Lískovec, Ulice 
Kosmonautů 21, pro stavbu Přístavba DS Kosmonautů a dle Inventarizace dřevin zpracované 
Ing. Ivou Koudelovou ze dne 3. 8. 2020. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této chůze RMČ. 
 

41. Žádost o stanovisko ve věci odkupu části pozemku p.č. 2395/3 v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o stanovisko k odkupu části pozemku p. č. 
2395/3 v k. ú. Brno-Starý Lískovec, ul. Kyjevská. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby nesouhlasilo s prodejem části 
pozemku p. č. 2395/3 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Brno-Starý Lískovec, ul. Kyjevská. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
42. Vyjádření k prodeji pozemků SmB pod garážemi v k.ú. Starý Lískovec – revokace 
usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec revokovat 
usnesení ze dne 7. 9. 2016, X. zasedání ZMČ, bod č. 4.: 



 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Brna pod garážemi na ul. U hřiště p. č. 219 – 224, 226 – 230, 232 – 243/3, 
1666/12 – 1666/19, 1666/21, 2366/1, 2472/3, 2472/7, 2472/13 a 2828/1 všechny v k. ú. 
Starý Lískovec v případě, že některý z vlastníků garáží na nich postavených o odkoupení 
požádá. 
 
43. Stavba: „Dočasná příjezdová cesta pro zásobování SO 03 stavby Parkové úpravy 
vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno-Starý Lískovec“; vyjádření k územnímu 
souhlasu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Dočasná příjezdová cesta pro zásobování 
SO 03 stavby Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno-Starý 
Lískovec“, podle dokumentace předložené architektonickou a projekční kanceláří DIMENSE 
v. o. s., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČ 27753379, datované 03/2022 a stanovuje následující 
podmínky:   
 

1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007  
o ochraně zeleně v městě Brně.  

2. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V případě znečištění 
veřejných chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník obratem po vzniku znečištění 
jeho odstranění, ale zejména preventivně zabrání možnému znečištění. Pro zamezení 
případné prašnosti, bude zajištěno kropení zpevněných ploch. 

3. Vozidla a mechanizace pro stavbu budou preventivně zabezpečeny tak, aby 
nedocházelo k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. 
V případě kontaminace bude odtěžena tato půda a odborně sanováno předmětné 
místo na náklady zhotovitele stavby. Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad 
městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

4. Bude zajištěna odborná ochrana dřevin, kterých se stavba dotkne – bednění, sítě, 
stáhnutí větví, v případě poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření 
specializovanou firmou a na náklady zhotovitele stavby. V případě, že dřeviny budou 
stavbou zničeny, je zhotovitel stavby povinen nahradit škodu v plné výši. Ochrana 
dřevin na staveništi bude prováděna v souladu s ČSN 83 9061 a Standardem péče  
o přírodu a krajinu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 

5. Ochrana kmenů bude instalována za kořenovými náběhy stromů. Konstrukce musí být 
pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního 
větvení stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových 
náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající 
polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby 
poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

6. Zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat  
ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin. 

7. Při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v blízkosti korun stromů musí být 
odváděné výfukové plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 

8. Po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha veřejné zeleně v správě MČ Brno-Starý 
Lískovec uvedena do původního stavu, urovnána, odstraněny zbytky stavebního 
materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy  



 

 

se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem 
a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 6x pokos.  

9. Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek. 

10. Budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích 

11. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
12. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
13. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
14. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
15. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
16. Veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby k územnímu souhlasu, resp. v případě správního řízení jako 
účastník územního řízení vzal stavbu: „Dočasná příjezdová cesta pro zásobování SO 03 
stavby Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno-Starý Lískovec“, 
podle dokumentace předložené architektonickou a projekční kanceláří DIMENSE v. o. s., 
Šámalova 72, 615 00 Brno, IČ 27753379, datované 03/2022, na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Dočasná příjezdová cesta pro 
zásobování SO 03 stavby Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ 
Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou DIMENSE v. o. s., 
Šámalova 72, 615 00 Brno, IČ 27753379, datované 03/2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 
dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
44. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ ulice Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení, které přijala pod bodem č.  11 dne 
4.6.2022 na své 101. schůzi. 
Schvaluje návrh na vyřazení majetku MŠ ulice Kosmonautů dle přiloženého seznamu ve výši 
14.389 Kč. 
 
45. Rozpočtové opatření č. 7 — transfery z města – převody nevyčerpaných transferů 
z předchozích let a transfer na realizaci projektu Park Kroupova, navýšení vlastních příjmů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
46. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec a mezi příjemcem dotace s číslem smlouvy 099 300 22 00029 
 

Orel Jednota Starý Lískovec                                            85 000,-Kč                 

 



 

 

Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
47. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – výběr zhotovitele, Mateřská 
škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Spotřebiče a vybavení školní kuchyně pro Mateřskou školu, Brno, Labská 7, příspěvková 
organizace“– prvního z uchazečů dle ceny 

 
Pověřuje ředitelku MŠ Labská 7, Brno, příspěvková organizace, paní Irenu Andrlíkovou 
zajištěním objednávky a jejím podpisem se společností MASO – PROFIT s.r.o., Hrdlořezská 6, 
190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, IČ: 406 12848. 
 
48. Dotační titul na výstavbu tzv. kontejnerových mateřských škol 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec sděluje 1. náměstkovi primátorky Mgr. Petru Hladíkovi,  
že v MČ Brno-Starý Lískovec se nenachází vhodná lokalita, v níž by bylo možné montovanou 
mateřskou školu umístit. 
 
49. Revitalizace areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu pro 
„Revitalizaci areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská“, schválenou na 101. zasedání RMČ 
dne 06.04.2022 pod č. 21. 
 
Schvaluje Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro „Revitalizaci areálu 
Vícegeneračního hřiště Bosonožská“ v předloženém znění. 
Schvaluje návrh firem pro oslovení: 
HŘIŠTĚ PRO VÁS, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 09650121 
Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 07628145 
Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 
Roman Kimmel, Oblá 28, 634 00 Brno, IČ: 1518880 
Karel Zeman – Zahradnické služby, Černého 39, 635 00 Brno, IČ: 62095773 
FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637, 617 00 Brno, IČ: 28297849 
FCC Žabovřesky, Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ:48908746 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvu k podání cenové nabídky. 
 
  

Uchazeč Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně 
DPH v Kč 

pořa
dí 

MASO-PROFIT s.r.o. 546.870,- 114.842,70,- 661.712,70,- 1. 


