
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 103. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 4.5.2022 v 15:45 hodin 

 
 

1. Vyčlenění volných obecních bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
2. Žádost o snížení nájemného, Montessori institut, základní škola a mateřská škola 

s.r.o., objekt Krymská 2 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 31 situovaném v 8.podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská 
v Brně.“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00027, Vratislav Šustr 
5. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Dunajská č. or. 45, 

Brno-Starý Lískovec 
6. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů – oprava usnesení 
7. Vymáhání peněžitých pohledávek 
8. Rozpočtové opatření č. XY – dotace zájmové organizaci Orel 
9. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2021 
10. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ 
11. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ 
12. Stavba: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“; vyjádření pro územní souhlas 
13. Stavba: „Zahradní domek a oplocení, Svah 724/31, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření  

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
14. Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p.č. 220 k.ú. Starý Lískovec 
15. Stavba: „stavební úpravy rodinného domu Šoustalova 538/51, Brno“; vyjádření  

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
16. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, výběr zhotovitele 
17. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.29/2020, o regulaci 

zábavní pyrotechniky 
18. Návrh novely OZV statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV 

statutárního města Brna č.20/2001 (Statut) 
19. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

20. Žádost o umístění laviček ve veřejné zeleni Krymská 2, Montessori institut, základní 
škola a mateřská škola, s. r. o. 

21. Opakovaná žádost o projednání nového návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství města Brna      

22. Zadání veřejné zakázky na dodávky a služby akce „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. 
Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 



 

 

23. Zadání veřejné zakázky na akci „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 
Brno-Starý Lískovec“ 

24. Žádost o stanovisko ke schválení pronájmu 
25. Revitalizace areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská, výběr zhotovitele 
26. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vnější 

systém ochrany před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“ 
 



 

 

1. Vyčlenění volných obecních bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí usnesení č. Z8/37 z 37. zasedání Zastupitelstva 
města Brna konaného dne 05.04.2022. 
 
Revokuje usnesení č. 1 z 99. schůze konané dne 09.03.2022. 
 
Souhlasí s tím, aby byty: 
 
Labská 154/33, byt č. 7 o dispozici 1+kk, ,34,96 m2 
Sevastopolská 341/11, byt č. 39 o dispozici 1+kk, 34,0 m2 
 
byly v souladu s usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z8/37 ze dne 05.04. poskytnuty 
k účelům dočasného ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Na náklady MČ bude v těchto 
bytech provedena revize elektroinstalace, instalován elektroměr a zajištěna dodávka 
elektrické energie uzavřením smluvního vztahu s dodavatelem elektrické energie.  
Po uvolnění bytů bude případná smlouva s dodavatelem el. energie vypovězena a byty 
budou pronajaty dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených MČ Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu se 
zveřejněním na úřední desce schopný k okamžitému nastěhování. 
 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem smlouvy  
o dodávce elektrické energie a instalaci elektroměru s dodavatelem elektrické energie pro 
byty: 
 
Labská 154/33, byt č. 7 o dispozici 1+kk, ,34,96 m2 
Sevastopolská 341/11, byt č. 39 o dispozici 1+kk, 34,0 m2 
 
Souhlasí s tím, aby byt: 
 
Sevastopolská 338/7, byt č. 19 o dispozici 1+kk, 34,55 m2 

 

byl pronajat dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených MČ Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu  
se zveřejněním na úřední desce schopný k okamžitému nastěhování. 
 
2. Žádost o snížení nájemného, Montessori institut, základní škola a mateřská škola s.r.o., 
objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje ponížení celkového nájemného vyplývajícího 
z Nájemní smlouvy č. 09 9 400 18 00052 ze dne 29.06.2018, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavřené mezi stranami Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o. 
zastoupenou Mgr. Bc. Petrou Komárkovou, Ph.D. a Statutárním městem Brnem zastoupeným 
starostou MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným, o nájemné za prostory bývalého 
penzionu U Vojty o výměře 134,3 m2 od 01.09.2021 do 30.06.2022. Nový předpis pro kvartál 
2/2022 stanovuje Rada MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 164.875 Kč.  
Pověřuje OSBB vyrozumět žadatele o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
 



 

 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 31 situovaném v 8.podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 31 situovaném v 8. podlaží domu č. or. 1 
na ulici Kyjevská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331,  
664 01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
197.051,34 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude schválena Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00027, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
22 00027 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 31, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 1 ulice Kyjevská v Brně v celkové ceně 
197.051,34 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 22 00027 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2022. 
 
5. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Dunajská č. or. 45, 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. or. 45 (velikost 13,86 m2)

 
panu Pavlu Štrbovi, trvale bytem 

Dunajská č. or. 45, 625 00 Brno, za účelem užívání sklad osobních věcí. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor 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 Pavlem Štrbou, nar. 19.05.1957, bytem na ulici Dunajská 
č. or. 45, 625 00 Brno, na dobu neurčitou, za nájemné 4 158 Kč ročně, tj. 1 039,50 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 osobních věcí.  
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám  
k podpisu do 30.06.2022. 
 
6. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů – oprava usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení Rady MČ č. 8/102 ze dne 20.04.2022. 
Souhlasí s tím, aby byt ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 13, velikost 1+kk, byl pronajat 
v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, Článek 1, 
odst. 2 – byty zvláštního určení a byty: 
ulice Kyjevská č. o. 1, byt č. 18, velikost 2+kk,  



 

 

ulice Kyjevská č. o. 3, byt č. 19, velikost 3+1, 
ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 39, 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. 
 
7. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, 
včetně příslušenství u níže uvedených osob: 
XXXXX, Sevastopolská 5, č .b. XX, Brno, dluží od září r. 2019 do prosince r. 2021  částku XXXXX 
Kč.  
XXXXX, Labská 31, č. b. XX, Brno, dluží od září r. 2019 do ledna r. 2022 částku XXXXX Kč.  Byt 
byl vrácen dne 12.1.2022. 
XXXXX a XXXXX, Labská 37, č. b. XX, Brno, dluží od června r. 2021 do prosinec r. 2021 částku 
XXXXX Kč.  
XXXXX, Dunajská ul. 39, č. b. XX, Brno, dluží od listopadu r. 2020 do května r. 2021 částku 
XXXXX Kč a od května r. 2021 do prosince r. 2021 částku XXXXX Kč. 
Ukládá OVV zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
8. Rozpočtové opatření č. XY – dotace zájmové organizaci Orel 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit rozpočtové 
opatření, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2021, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků 
k 31. 12. 2021 ve výši 11 399 224,71 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 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
10. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava účelové 
komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 



 

 

 
1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011 
2. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, IČO: 

60733098 
3. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 

619 00 Brno, IČO: 25342100 
4. Josef Crlík, Křiby 310, 66417 Tetčice, IČO: 11482427 
5. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
3. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky  
 
11. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava účelové 
komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“, varianta 1 (zámková dlažba 
KOSTKA), který je přílohou tohoto bodu jednání. 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. A+J Ploty s.r.o., Brněnská, 664 42 Modřice, IČO: 03894231 
2. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice,  

IČO: 60733098 
3. Svoboda a syn s.r.o, Jahodová 524/62, Brno 620 00, IČO: 25548531 
4. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

7. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
9. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
10. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
11. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
12. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky  

 
 



 

 

12. Stavba: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“; vyjádření pro územní souhlas 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč 
VN“ podle dokumentace předložené firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČ 25552953, datované 2/2022. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby nesouhlasil s vydáním územního 
souhlasu, resp. v případě správního řízení jako účastník územního řízení nesouhlasil  
se stavbou: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“ podle dokumentace předložené 
firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 2/2022. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, Mikuláškovo nám. 
20, rozvaděč VN“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Puttner, s. r. o., 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 2/2022 a sdělit usnesení žadateli 
do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.   
   
13. Stavba: „Zahradní domek a oplocení, Svah 724/31, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření  
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Zahradní domek a oplocení, Svah 724/31, 
Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Drápal a Vrána 
stavby s. r. o., Řípská 1181/18a, 627 00 Brno, IČ 06670211, datované duben 2020  
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. Bude zajištěna odborná ochrana dřevin v souladu s ČSN 83 9061 a Standardem péče  
o přírodu a krajinu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 
4. V případě realizace zvláštního užívání veřejné zeleně ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec, nelze na veřejné zeleni umisťovat velkoobjemové kontejnery na stavební suť a další 
stavební odpad/materiál. Tyto kontejnery umístěte na komunikace/zpevněné plochy.  
Je zakázáno skladovat sypké materiály bez originálních obalů nebo v neuzavřených 
nádobách. Na veřejné zeleni nelze umisťovat mobilní WC. Na trávnících veřejné zeleně je 
zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho zpracování, např. míchání 
stavebních hmot. Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět vozidly. Po ukončení prací, 
v případě veřejné zeleně, bude veškerá užívaná plocha 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.  
 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal 
stavbu: „Zahradní domek a oplocení, Svah 724/31, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové 
dokumentace zhotovené firmou Drápal a Vrána stavby s. r. o., Řípská 1181/18a, 627 00 Brno, 
IČ 06670211, datované duben 2020, na vědomí bez námitek. 
 



 

 

Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Zahradní domek a oplocení, 
Svah 724/31, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Drápal 
a Vrána stavby s. r. o., Řípská 1181/18a, 627 00 Brno, IČ 06670211, datované duben 2020  
a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
14. Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p.č. 220 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost MUDr. Jana Škvařila, Ph. D., bytem 
Strančická 68, 251 63 Všestary, doručenou 28. 3. 2022, o pronájem pozemku pod garáží p. č. 
220, ul. U Hřiště, k. ú. Brno-Starý Lískovec o celkové výměře 20 m2. 
Bere na vědomí skončení platnosti smlouvy č. 09 2 500 14 00053 o pronájmu pozemku p. č. 
220 k. ú. Starý Lískovec pod garáží uzavřené s Ing. Pavlem Škvařilem, bytem U Pošty 2, 625 
00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku pod garáží p. č. 220 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
U Hřiště, podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 18. 6. 2014, pod bodem 4/115, 
mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným. Smlouva bude uzavřena s MUDr. Janem Škvařilem, Ph. D., bytem 
Strančická 68, 251 63 Všestary. Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne  
27. 1. 2016 pověřena vedoucí OVš. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této chůze RMČ a uzavřít 
nájemní smlouvu s panem MUDr. Janem Škvařilem na pozemek pod garáží p. č. 220 k. ú. 
Starý Lískovec. 
 
15. Stavba: „stavební úpravy rodinného domu Šoustalova 538/51, Brno“; vyjádření  
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Nebylo přijato usnesení. 
 
16. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec, výběr zhotovitele 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 
626, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 07628145, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec“ v ceně díla 86 400,- Kč bez DPH 
a souhlasí s uzavřením návrhu smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi objednatelem: 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem: společností 
Hřiště v CAJKU s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr. Davidem Martiníkem, se sídlem  
Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.  
Návrh SOD tvoří autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá OVŠ zajistit realizaci veřejné zakázky. 
 
17. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.29/2020, o regulaci zábavní 
pyrotechniky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec souhlasit s připravovanou novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 29/2020, o regulaci zábavní pyrotechniky. 
Pověřuje vedoucí OSŠK zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 



 

 

18. Návrh novely OZV statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV 
statutárního města Brna č.20/2001 (Statut) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění a předložení  
na příštím jednání Rady MČ. 
 
19. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 11/2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s připravovanou novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009  
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 11/2011 za předpokladu, že v ní bude uveden odkaz na obecně 
závaznou vyhlášku č. 7/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek. 
 
Pověřuje vedoucí OSŠK zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
20. Žádost o umístění laviček ve veřejné zeleni Krymská 2, Montessori institut, základní 
škola a mateřská škola, s. r. o. 
 
Nebylo přijato usnesení. 
 
21. Opakovaná žádost o projednání nového návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství města Brna      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s novým návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství města Brna, doručeným ze dne 31. 3. 2022, č. j. 
MMB/0197897/2022/DS, s výjimkou  

- Čl. 2, písm. a) u něhož upozorňuje na chybu v pojmu „vozidla na konci životnosti“, 
který dle § 3 odst. 1 písm. k) z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, 
zní „vozidlo s ukončenou životností“.  

 
22. Zadání veřejné zakázky na dodávky a služby akce „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. 
Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodávky a služby na akci: „Rekonstrukce plynové 
kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 
4.233.673 Kč bez DPH. 
Schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala firma MS 
PROJEKT s.r.o., Fantova 683/20, 614 00 Brno, IČ: 06721184, zastoupenou Ing. Markem 
Šulákem, jednatelem společnosti na základě SOD č. 09 9 500 21 000108, která je uložena  
na ÚMČ-OVš. 
Souhlasí s tím, aby společnost ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu 
s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ ze dne 16. 8. 2017, zahájila činnost pro 



 

 

zadání veřejné zakázky na akci: „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-
Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 
23. Zadání veřejné zakázky na akci „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Parkové úpravy vnitrobloku 
BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 13.298.181,27 
Kč bez DPH. 
Schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala firma DIMENSE 
v.o.s., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČ: 27753379, zastoupená Ing. Arch. Alešem Putnou, 
jednatelem společnosti na základě SOD č. 09 9 500 21 00079, která je uložena na ÚMČ-OVš. 
Souhlasí s tím, aby společnost ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu 
s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ ze dne 16. 8. 2017, zahájila činnost pro 
zadání veřejné zakázky na akci: „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-
Starý Lískovec “. 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 
24. Žádost o stanovisko ke schválení pronájmu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sválením pronájmu 2 bytů zvláštního určení  
v celoměstském zájmu – bezbariérového č. 4 o velikosti 2+kk v domě Kosmonautů 547/19, 
Brno, a bezbariérového č. 33 o velikosti 3+1 v domě Kosmonautů 546/17, Brno, ústavu Liga 
vozíčkářů, z. ú., Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 00499412, na dobu 
neurčitou, za obvyklé nájemné stanovené městskou částí Brno-Starý Lískovec, přičemž výše 
nájemného bude každoročně zvyšována o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného k 1.7. příslušeného 
kalendářního roku. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů, aby vyrozuměl Bytový odbor Magistrátu města Brna  
o tomto usnesení. 
  
25. Revitalizace areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská, výběr zhotovitele 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy Hřiště v CAJKU s.r.o., Na Letné 
626, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 07628145, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Revitalizace areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská“ v ceně 250 000,- Kč bez DPH  
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi objednatelem: Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou Mgr. Vladanem 
Krásným, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem: společností Hřiště v CAJKU s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Mgr. Davidem Martiníkem, se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká 
Bystřice. Návrh SOD tvoří autorizovanou přílohu tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá OVš zajistit realizaci veřejné zakázky. 
 
 
 



 

 

26. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vnější 
systém ochrany před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Vnější systém ochrany před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“, který je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících firem k podání cenové nabídky: 
 

1. CATEGORY a.s., Víděňská 125, 619 00 Brno, IČ: 25571192 
2. Tomáš Zachrdla, Svážná 387/30, 634 00 Brno, IČ: 01497120 
3. UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, IČ: 60734078  

 
3. se svoláním komise pro otvírání obálek a hodnocení cenových nabídek na výše zmíněnou 
akci ve složení min 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno–Starý Lískovec) 
2. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
3. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
  


