
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 104. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 18.5.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Kurská č. or. 4, Brno-
Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 

2. Tiskopis Žádost o pronájem obecního bytu určeného pro osoby se statusem dočasné 
ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb. 

3. Souhlas s vnitřní trasou telekomunikačního optického kabelu 
4. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
5. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici 

Sevastopolská č. or. 1, Brno-Starý Lískovec 
6. Rozpočtové opatření č. 8 — transfer SPOD a navýšení výdajů v oddílu bydlení 
7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení  

ke stavbě „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ 
8. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a odstranění sušáků na prádlo 

v samostatné působnosti MČ Brno-Starý Lískovec 
9.  Žádost o stanovisko ve věci odkupu pozemku pod garáží p. č. 2884 k. ú. Starý 

Lískovec 
10. Žádost o stanovisko k pozemku p. č. 998/17 k. ú. Starý Lískovec 
11. Stanovisko k investičnímu záměru: „Západní brána – parkovací dům“ 
12. Stavba: „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, Skladový a výrobní objekt 

a Parkovací dům v lokalitě Pražská-Jemelkova“ k. ú. Bosonohy a k. ú. Brno-Starý 
Lískovec“; IO 404 – vedení a přeložky sítí elektronických komunikací, vyjádření  
k dodatečnému stavebnímu povolení 

13. Stavba: „Vybudování obousměrné tramvajové zastávky VALAŠSKÁ Brno-Starý 
Lískovec“; vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 

14. Stavba: „FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno_Starý_Lískovec_I_A“, žádost  
o předběžné vyjádření k návrhu tras umístění stavby podzemní optické FTTH sítě 

15. Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – uvedení 
dotčené účelové komunikace do původního stavu  

16. Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI.   etapy   stavby „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty, výběr zhotovitele, VZMR 

17. SOD č. 09 9 500 22 00033, Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI. etap stavby 
„Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul.   U Pošty, VZMR  

18. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provádění stavebních 
úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, 
výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“. 

19. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 22 00036 na zakázku malého rozsahu „Provádění 
stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-
Starý Lískovec“ 



 

 

20. Návrh na reklamaci díla „Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi  
ul. Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“     

21. Návrh na Dodatek č.1 k Bankovní záruce č. GOBG417002911 na stavbu „Volnočasový 
sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi ul. Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“     

22. Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Starý Lískovec pro volební období 2022-2026 
23. Návrh vyhlášky - Statut města Brna 
24. Souhlas k přijetí daru 
25. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

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

účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ – výběr 
zhotovitele 

27. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vnější systém 
ochrany před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“ 

28. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Parkové úpravy vnitrobloku BD 
Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ 

29. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00091, BELIX International a.s. – Odstranění havarijního 
stavu objektu ul. Kosmonautů 633/4 

30. Rozpočtové opatření č. 9 – přesun v rámci oddílu školství a navýšení výdajů v oddílu 
školské služby 

31. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
 
 



 

 

1. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Kurská č. or. 4, Brno-Starý 
Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Kurská č. or. 4, Brno-Starý 
Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 

1. W. A. K., spol. s r.o., Sokolova 714/2k, 617 00 Brno, IČO: 18565832,  
email:  wak@wak.cz, 

2. MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543,  
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz, 

3. Marek Hanák, s. r. o., Petra Bezruče 365, 664 43 Želešice, IČO: 27708306,  
email: hanakmarek@email.cz, 

4. HBH stavby, s.r.o., Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče, IČO: 03618871,  
email: bartu@hbhstavby.cz 

5. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531,  
email: informace@sasbrno.cz 

 
 
Schvaluje návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci  
ve složení 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Tomáš Okřina – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – referent Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Bc. Veronika Kupková – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
2. Tiskopis Žádost o pronájem obecního bytu určeného pro osoby se statusem dočasné 
ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis „Žádost o pronájem obecního 
bytu určeného pro osoby se statusem dočasné ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb.  
(lex Ukrajina)“. 
Předmětný tiskopis tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
3. Souhlas s vnitřní trasou telekomunikačního optického kabelu 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s vydáním Souhlasu pro instalaci vnitřní trasy 
telekomunikačního optického kabelu v budově Točná 603/5 na pozemku parc. č. 359/1 v k. 
ú. Starý Lískovec pro společnost Intar a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno IČO: 25594443. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů k vyrozumění společnosti Intar a. s., Bezručova 81/17a, 
602 00 Brno IČO: 25594443 o přijatém usnesení. 
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4. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2022 navýšilo nájemné  
za pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým 
úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu)  
a pro rok 2022 činí 3,8 %. 
Souhlasí s tím, aby se v roce 2022 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů pro příjmově 
vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání)  
o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem 
růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2022 činí  
3,8 %.  
 
5. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č. or. 1, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby výměnu stávajícího ohřívače teplé 
vody v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. or. 1, Brno-Starý Lískovec, z důvodu 
překročení jeho životnosti a s tím souvisejících možných dalších havárií vody provedla 
společnost: Instalotherm-Veselka s.r.o., K Berce 688/3, 642 00 Brno, jako nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 293.113,40 Kč bez DPH. 
Pověřuje OSBB předložit k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec objednávku  
na výměnu ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. or. 1, Brno-Starý 
Lískovec. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 8 — transfer SPOD a navýšení výdajů v oddílu bydlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

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

 
7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení  
ke stavbě „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s navrhovaným řešením, tj. odstranění levé části 
přístřešku kontejnerového stání na ul. Kosmonautů a náhrada dvou parkovacích míst. 
Ukládá OVš informovat žadatele.  
 
8. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a odstranění sušáků na prádlo 
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 květen 2022, o souhlas vlastníka 
pozemku s kácením dřevin a odstraněním sušáků na prádlo v samostatné působnosti 
Městské části Brno-Starý Lískovec. 



 

 

Souhlasí s odstraněním venkovních sušáků na prádlo patřících do vybavení domu 
Kosmonautů 549/23, umístěné na pozemku p. č. 2477/1. 
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, 2477/4, 2477/5 a 2482/2 k. ú. Starý 
Lískovec, Ulice Kosmonautů 21, pro stavbu Přístavba DS Kosmonautů a dle Hodnocení vlivu 
zásahu na přírodu a krajinu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. zpracované Mgr. Šárkou 
Pokornou, Šimáčkova 81, 628 00 Brno, datovanou květen 2022. 
 
9. Žádost o stanovisko ve věci odkupu pozemku pod garáží p. č. 2884 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o prodej pozemku (Návrh na dispozici 
s majetkem města) pod garáží p. č. 2884, o výměře 18 m2, který je součástí pozemku p. č. 
2635, garážový dvůr na ulici Kyjevská, předloženou panem XXXXX, bytem XXXXX, 634 00 
Brno. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby souhlasilo s prodejem pozemku pod 
garáží p. č. 2884 o výměře 18 m2 v k. ú. Starý Lískovec, ulice Kyjevská, panu XXXXX, bytem 
XXXXX, 634 00 Brno. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
10. Žádost o stanovisko k pozemku p. č. 998/17 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu 
celého pozemku, nebo jeho zastavěné části, p. č. 998/17, podanou  
MmB, Majetkovým odborem, 
a) souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/17, k. ú. Starý Lískovec o výměře 10 m2, 

paní XXXXX. (nové p. č. 998/41) 
b) souhlasí s pronájmem celého pozemku p. č. 998/17, k. ú. Starý Lískovec o výměře 27 m2, 

paní XXXXX. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
11. Stanovisko k investičnímu záměru: „Západní brána – parkovací dům“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s investičním záměrem „Západní brána – parkovací 
dům“, předloženým zpracovatelem Odborem investičním Magistrátu města Brna, Ing. 
Barbara Mikolášková, datovaným březen 2022.  
Ukládá OVš zaslat stanovisko RMČ Odboru investičnímu Magistrátu města Brna do 5 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze RMČ.  
 
12. Stavba: „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, Skladový a výrobní objekt a 
Parkovací dům v lokalitě Pražská-Jemelkova“ k. ú. Bosonohy a k. ú. Brno-Starý Lískovec“; 
IO 404 – vedení a přeložky sítí elektronických komunikací, vyjádření k dodatečnému 
stavebnímu povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „„Dopravní a technická infrastruktura pro 
výstavbu, Skladový a výrobní objekt a Parkovací dům v lokalitě Pražská – Jemelkova“, k. ú. 
Bosonohy a k. ú. Starý Lískovec, IO 404 – Vedení a přeložky sítí elektronických komunikací, 
datovanou 3/2022. 



 

 

Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník dodatečného stavebního povolení vzal stavbu: 
„„Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, Skladový a výrobní objekt a Parkovací 
dům v lokalitě Pražská – Jemelkova“, k. ú. Bosonohy a k. ú. Starý Lískovec, IO 404 – Vedení  
a přeložky sítí elektronických komunikací, dle projektové dokumentace datované 3/2022, na 
vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Dopravní a technická 
infrastruktura pro výstavbu, Skladový a výrobní objekt a Parkovací dům v lokalitě Pražská – 
Jemelkova“, k. ú. Bosonohy a k. ú. Starý Lískovec, IO 404 – Vedení a přeložky sítí 
elektronických komunikací, datovanou 3/2022. 
a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
13. Stavba: „Vybudování obousměrné tramvajové zastávky VALAŠSKÁ Brno-Starý 
Lískovec“; vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Vybudování obousměrné tramvajové 
zastávky VALAŠSKÁ Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou 
ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované leden 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. 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.  

5. 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. 

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

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

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
9. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 



 

 

10. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
11. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
12. Veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení 
stavby: „Vybudování obousměrné tramvajové zastávky VALAŠSKÁ Brno-Starý Lískovec“ podle 
projektové dokumentace zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 
00 Brno, IČ 46963774, datované leden 2022, uplatnil následující námitku: 
- požaduji vybudování nového bezbariérového chodníku dle orientačního zákresu  

ve výkresu, který tvoří autorizovanou přílohu č. 4 bodu tohoto jednání (od pozemku p. č. 
1684/16 na pozemek p. č. 1684/15 souběžně s tramvajovou tratí, přímá bezbariérová 
spojnice od zastávky VALAŠSKÁ na ulici U Pošty), opatřený zábradlím pro zajištění bezpečí 
chodců. 

 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Vybudování obousměrné 
tramvajové zastávky VALAŠSKÁ Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, 
datované leden 2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.     
 
14. Stavba: „FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno_Starý_Lískovec_I_A“, žádost o 
předběžné vyjádření k návrhu tras umístění stavby podzemní optické FTTH sítě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o předběžné vyjádření k návrhu tras 
umístění stavby podzemní optické FTTH sítě, stavba 
„FIS_FTTH_CZ_3068_60826_00243_Brno_Starý_Lískovec_I_A“, podle dokumentace 
předložené firmou Vegacom, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 25788680, 
datované 3/2022, a stanovuje následující podmínky: 
 

1. Bude prověřena využitelnost volných chrániček v majetku TSB, a. s., případně jiných 
společností a přednostně bude optická síť umístěna do těchto chrániček. 

2. Bude dodržena obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 8/2009  
o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Doklad  
o koordinaci bude předložen na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 
4, 625 00 Brno. 

3. Termín pokládky sítě bude koordinován/v součinnosti s pokládkami sítí jiných 
investorů (např. TSB, a. s., Smart Comp., apod.).  

4. Trasy budou navrhovány pouze ve stávajících trasách jiných operátorů. 
5. K zajištění dostupnosti Mikuláškova náměstí je nutné konzultovat s investorem nové 

tramvajové trati – Statutární město Brno zast. Dopravním podnikem města Brna a. s. 
nebo poptat chráničku od TSB, a. s. Některé plochy již nelze k umístění sítě využít,  
a to z důvodu provedené výsadby dřevin v rámci stavby Prodloužení TT z Osové  
ke Kampusu MU v Bohunicích. 

6. Stavební práce budou koordinovány s ostatními probíhajícími stavbami a záměry 
v dané lokalitě. 

7. Tam, kde bude umožněno, bude zajištěno, aby byly nové sítě připoloženy k již 
umístěným.  



 

 

8. Na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno bude 
doručen seznam dotčených pozemků a pozemků, na kterých vzniknou ochranná 
pásma. 

9. Nesouhlasíme s trasou optické sítě v pozemcích veřejné zeleně, jejichž soupis  
je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. Pozemky jsou určeny, dle § 9  
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
k náhradním výsadbám dřevin.    

10. Trasa optické sítě v pozemcích, jejichž soupis je autorizovanou přílohou č. 3 bodu 
tohoto jednání, bude koordinována/v součinnosti s probíhající a budoucími 
stavbami, investičními záměry a návrh vedení tras bude upraven dle stávajících tras 
jiných vlastníků.  

11. Žadatel předloží veškerá vyjádření dotčených orgánů a organizací (např. TSB, a. s., 
BKOM, a. s., MmB MO, apod.). 

12. 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. 

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

14. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
15. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle 

podmínek ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
16. Komunikace budou přecházet pouze protlaky. Veškeré stavební práce zasahující  

do komunikací budou provedeny protlakem. 
17. Pokud nebude možné vést optické sítě protlakem, bude předloženo technické 

zdůvodnění.  
18. V případě poškození povrchů komunikací / vedení optické sítě překopem, bude 

provedena celoplošná oprava komunikace. 
19. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
20. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
21. Nesouhlasíme s trasou optické sítě v pozemcích účelových komunikací, jejichž 

soupis je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. Pozemky jsou nově 
opraveny a jsou v záruce. 

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

23. Trasu kabelů veďte okrajem ploch veřejné zeleně.  
24. Vzdálenost nového vedení od stávajících dřevin musí být min. 2,5 m. Před záhozem 

výkopů přizvěte zástupce správce veřejné zeleně Úřad městské části města Brna, 
Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 
Brno,  
ke kontrole vzdálenosti. Neučiníte-li tak, má ÚMČ Brno-Starý Lískovec právo žádat po 
stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady na tuto kontrolu nese stavebník. 

25. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů. Při hloubení 
výkopů se nesmí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění musí 
být odborně ošetřena, a to na vlastní náklady toho, kdo poranění způsobil. Konce 
kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny  
o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny musí 
být chráněny před vysycháním a před účinky mrazu. 



 

 

26. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým 
vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem  
k obnaženým kořenům. 

27. Optické kabely, ukládané do ploch veřejné zeleně, budou opatřeny chráničkami proti 
prorůstání kořenů a kořenovými clonami (protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší 
odolnosti. Stavebník vyzve ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno, ke kontrole umístění chrániček a zábran před 
záhozem výkopů; neučiní-li tak, má ÚMČ Brno-Starý Lískovec právo žádat  
po stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady na tuto kontrolu nese 
stavebník.     

28. Při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich 
zhutnění zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených 
kořenů. 

29. Při stavebních pracích nesmí být zemina, stavební odpad a stavební materiál 
ukládány na hromady ke stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány. 

30. Jestliže dojde při stavebních pracích k poškození stromů nebo jejich kořenů, je 
zhotovitel stavby povinen zajistit okamžité odborné ošetření poškozených stromů 
nebo jejich kořenů, a to na vlastní náklady. 

31. Trasa optické sítě, v celém svém rozsahu, nesmí vést přes stávající městský mobiliář  
a tam, kde nezbytně nutně vede přes chodníky z nášlapných dlaždic budou tyto 
uvedeny do původního stavu (dlaždice do pískového lože frakce 0-4 o tloušťce vrstvy 
5 cm, podkladní drenážní vrstva ze štěrkopísku o tloušťce 15 cm, mezi jednotlivými 
dlaždicemi maximálně rozestup do 5 cm, okolí a mezi dlaždicemi zatravnění – 
založení trávníku parkového, odolného proti sešlapání/pohyb chodců a suchu). 
Všechna křížení městského mobiliáře budou provedena protlakem.  

32. Trasa optické sítě, v celém svém rozsahu, nesmí vést přes nadzemní stanoviště pro 
vytříděné složky komunálního odpadu (KS na VSKO) a přes stanoviště směsného 
komunálního odpadu (KS na SKO). 

33. Stavebník preventivně zabezpečí vozidla a mechanizaci stavby tak, aby nedocházelo 
k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. V případě 
kontaminace zajistí stavebník odtěžení této půdy a odbornou sanaci předmětného 
místa. 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. 

34. Během stavby můžou být dlouhodobě odkryté půdní povrchy a mezideponie výkopků  
a zemin napadeny plevelnými invazivními rostlinami. Stavebník zajistí zamezení šíření 
invazivních druhů rostlin, bude udržovat odkrytý půdní povrch a mezideponie 
výkopků a zemin v bezplevelném stavu tak, aby nedošlo k šíření plevelů na intenzivně 
udržované plochy veřejné zeleně městské části. 

35. 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 (sídlištní směs, odolná 
proti sešlapávání a suchu) a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho 
souvislé vrstvy, 6x pokos. Takto upravená zeleň bude předána zpět jejímu správci.  

36. V rámci stavby zajistí stavebník a jeho dodavatelská firma odbornou ochranu dřevin, 
kterých se stavba dotkne a zůstávajících na stavbě a ve veřejné zeleni – bednění, sítě, 
stáhnutí větví, v případě poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření, to vše na 
vlastní náklady investora či zhotovitele stavby. V případě, že tyto dřeviny budou 
stavbou zničeny, jsou povinni stavebník nebo jeho dodavatelská firma 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. 

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

38. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů  
v blízkosti korun stromů. V takových případech musí být především odváděné 
výfukové plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 

39. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. 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. 

40. Pokud během stavby dojde ke škodám na veřejném prostranství, veřejné zeleni  
a vybavenosti ploch vlivem nedodržení stanovených podmínek a platné legislativy, 
uhradí škody ten, kdo je způsobil, v plné výši.    

41. Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost dále respektovat ČSN DIN 18 
915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků. 

 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této chůze RMČ. 
 
15. Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – uvedení dotčené 
účelové komunikace do původního stavu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedené opravy účelových komunikací p. č. 2778, 
2786/1, 2794/4 a 2796/1 k. ú. Starý Lískovec. 
Účelové komunikace byly uvedeny do původního stavu.  
Ukládá OVš informovat akciovou společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Mlýnská 68, 602 00 Brno.  
 
16. Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI. Etapy stavby „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty, výběr zhotovitele, VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 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 zhotovitele Zeman Karel, 
Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku do 25. 5. 2022 a předložit ke schválení smlouvu o dílo 
ihned. 
 
17. SOD č. 09 9 500 22 00033, Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III. a V.-VI. etap stavby 
„Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty, VZMR  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 00033 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 



 

 

starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773, na Údržba veřejné zeleně v rámci I.-III.  
a V.-VI. etapy stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul. U Pošty. 
Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu.   
 
18. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provádění stavebních 
úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna 
stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu BRYKA s.r.o., Brno-Staré Brno, Nové Sady 
988/2, 602 00, IČ: 07899009 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
19. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 22 00036 na zakázku malého rozsahu „Provádění 
stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 00036 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec,  
zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem firmou 
Bryka s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 07899009, zastoupenou Petrem Brychtou,  
na akci „Provádění stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, 
kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-
Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu ihned.  
 
20. Návrh na reklamaci díla „Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi  
ul. Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla „Volnočasový sportovně-rekreační 
areál Sluníčka mezi ul. Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“, včetně pryžové plochy. 
Pověřuje starostu podpisem reklamace. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat zhotoviteli díla reklamaci  
do 24. 05. 2022. 
 
21. Návrh na Dodatek č.1 k Bankovní záruce č. GOBG417002911 na stavbu „Volnočasový 
sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi ul. Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k Bankovní záruce  
č. GOBG417002911, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 



 

 

Ukládá OVš informovat firmu IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,  
IČ: 25322257 o výsledku jednání. 
 
22. Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Starý Lískovec pro volební období 2022-2026 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec stanovit pro 
volební období 2022-2026 21 členů Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 
Ukládá OVV předložit tento materiál k projednání na nejbližším zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec. 
 
23. Návrh vyhlášky - Statut města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s 
připravovaným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, a to v článcích 21 a 22 a v Přílohách č. 2 a 3. 
Dále doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasit s připravovaným 
návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 
Brna, a to v článku 75. 
Ukládá předkladateli zpracovat a předložit tento návrh na změnu OZV k projednání 
Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec.  
 
24. Souhlas k přijetí daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas k přijetí věcného daru 2 ks 3D tiskáren 
Makerbot v celkové výši 9 900 Kč do majetku Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky 
Přemyslovny 10.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Margitu Kotáskovou.  
 
25. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ – opětovné zadání VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava účelové 
komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ schválenou dne 4. 5. 2022 na své 103. 
schůzi, bod č. 10. 
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. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 
2. IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257 
3. Ekostavby Brno a.s., U Svitavy 1077, 618 00 Brno-Černovice, IČ: 46974687 
4. H.K.U., spol. s r. o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČ: 25515161 

 
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. 
 
26. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ – pořadí 
uchazečů dle ceny: 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4,  
634 00 Brno, IČ: 25538543 

528 462 1. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla 
společnost MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 a smlouvu o dílo  
č. 09 9 500 22 00038 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno  
a MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543, na „Oprava účelové komunikace 
na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
27. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vnější systém ochrany 
před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno,  
IČ: 60734078 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Vnější systém 
ochrany před bleskem na požární zbrojnici, Brno-Starý Lískovec“ a pověřuje starostu 
podpisem objednávky. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
28. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Parkové úpravy vnitrobloku BD 
Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Parkové úpravy vnitrobloku BD 
Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 
 



 

 

29. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00091, BELIX International a.s. – Odstranění havarijního 
stavu objektu ul. Kosmonautů 633/4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00091 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 BELIX 
International, a. s. Obránců míru 221/44, 703 00 Ostrava, zastoupenou předsedou správní 
rady Mgr. Zbyňkem Švabíkem na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je odstranění 
havarijního stavu a sanace po požáru v objektu na ulici Kosmonautů 633/4, Brno 625 00 
v celkové ceně 756.279,08 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00091 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 23.05.2022. 
 
30. Rozpočtové opatření č.9 – přesun v rámci oddílu školství a navýšení výdajů v oddílu 
školské služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
31. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. 
Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“, kdy zadávací řízení je vedeno ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
a současně v souladu s § 53 odst. (1) tohoto zákona vyzývá k podání nabídek těchto  
5 dodavatelů: 

1. MoTeC spol. s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 47903392 
2. INSEBO spol. s.r.o., Výstaviště 1, 648 36 Brno, IČ: 18827942 
3. Instaltherm – Veselka s.r.o., K Berce 688/3, 642 00 Brno, IČ: 26912538 
4. Tevox spol. s.r.o., Nové sady 28, 602 00 Brno, IČ: 41602731 
5. UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, IČ: 60734078 

 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 
 
   


