
Informace z usnesení 42. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 06.04.2016 
 

1.    Nabídkové řízení - ,,Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 11, 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 Sevastopolská 11, Brno – Starý Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
W. A. K., spol. s r.o. 
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 
DIČ: CZ18565832 
IČO: 18565832 
email:  wak@wak.cz 
 
Svoboda a syn, s. r. o. 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno 
DIČ: CZ25548531 
IČO: 25548531 
email: informace@sasbrno.cz 
 
MTc-stav, s. r. o.  
Slunečná 4, 634 00 Brno 
DIČ: CZ699002617 
IČO: 25538543 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz 
 
PRESL, s. r. o. 
Komárovská 3, 617 00 Brno 
DIČ: CZ26915791 
IČO: 26915791 
email: fa.presl@presl.cz 
 
2.    Žádost o umístění laviček 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s umístěním laviček na veřejné prostranství - 2 ks Labská 33, 1 ks Dunajská 37, 1 ks 
Dunajská 39  a  1 ks Vltavská 21.  
 
Bere na vědomí zamítnutí umístění 1 ks lavičky na veřejné prostranství Vltavská 13 
Společenstvím vlastníků jednotek domu Vltavská 13, zast. předsedou výboru p. Martinem 
Svobodou.  
 



Ukládá odboru všeobecnému zajistit nákup a umístění laviček typově shodných s lavičkami 
SONATA do 30. 6. 2016. 
 
3.    Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu Sadové úpravy ul. Jemelkova, Brno -       
       Starý Lískovec (výsadba keřů u šlapákového chodníku na veřejném prostranství OC     
       DON Kurská)  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Sadové úpravy ul. Jemelkova, Brno – 
Starý Lískovec (výsadba keřů u šlapákového chodníku na veřejném prostranství OC DON 
Kurská), podle předložené cenové nabídky ze dne 29. 3. 2016, zhotovitele Kavyl, spol. s r.o., 
Mohelno 563, 657 75 Mohelno, IČ 49975358.   
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 20. 4. 2016. 
 
4.    Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 
10.430,00 Kč 
 
5.    Umístění zábradlí Jemelkova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním zábradlí mezi chodníkem a vozovkou na 
ulici Jemelkova, s vypracováním projektové dokumentace od firmy Dimense v.o.s. se sídlem 
hrnčířská 15, brno 602 00, IČO. 277 53 379 a s cenou projektové dokumentace 11 858 ,- vč. 
DPH. 
 
6.    Rozpočtové opatření č. 6 – přesun v rámci požární ochrany a školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e  RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7.    Souhlas s pořádáním akce „RUN IN COLORS“ a spolupořádání MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se spolupořádáním akce RUN IN COLORS 2016 (dále 
akce) společně se společností RUN IN COLORS s r. o., se sídlem Zborovské nám. 2273, 
Pardubice, IČ 04485793, zastoupenou Bc. Adamem Horákem na vícegeneračním hřišti na ul. 
Bosonožské a na dalších veřejných prostorách v lokalitě západně od ul. Jemelkovy. Součástí 
akce bude běh se startem a cílem na vícegeneračním hřišti na ul. Bosonožské, jehož trasa povede 
výše uvedenou lokalitou a doprovodný program na vícegeneračním hřišti.  

S akcí budou obyvatelé Starého Lískovce seznámeni prostřednictvím Starolískoveckého 
zpravodaje.  

Souhlas Rady MČ se společnosti RUN IN COLORS s r. o., se sídlem Zborovské nám. 2273, 
Pardubice, IČ 04485793, zastoupené Bc. Adamem Horákem vydává při splnění těchto 
podmínek:  

Bc. Horák je povinen nejméně 30 dnů před termínem konání akce: 

-  požádat o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně pro umístění skákacího hradu, vodního 



fotbalu apod. pokud budou umístěny na veřejné zeleni, 
-  předložit odboru všeobecnému ÚMČ, pí Bušovové vyjádření PČR DI, OO PČR a MP 

k zajištění dohledu na místních komunikacích, které kříží trasa běhu, 
-  předložit odboru všeobecnému ÚMČ, Bc. Novosádové atest barev. 

Dále je Bc. Horák povinen: 

-  zajistit umístění WC podle usnesení Rady MČ – viz zákres na mapce,   
-  ohlásit akci nejpozději 5 pracovních dnů před konáním podle obecně závazné vyhlášky 

Statutárního města Brna č. 20/2009, ve znění pozdějších předpisů „O stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků 
k zajištění veřejného pořádku“ odboru OSŠK ÚMČ, pí Liptákové a při zajišťování akce 
postupovat důsledně podle jejích ustanovení,  

-  bude-li při akci provozována hudební produkce, ohlásit ji řádně Ochrannému svazu autorů 
a kopii předložit odboru sociálnímu, školství a kultury ÚMČ, pí Liptákové nejpozději 5 
pracovních dnů před konáním akce, 

- ohlásit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce užívání veřejného prostranství 
zařízeními pro prodej a služby odboru finančnímu ÚMČ, pí Tešnarové, 

-  zajistit dostatečný počet nádob na odpad, 
-  zajistit skončení akce vč. úklidu a vyklizení užívaných prostor do 22.00 hod. dne 4. 6. 2016, 
-  před zahájením akce dne 3. 6. 2016 fyzicky převzít plochy od zástupce ÚMČ, odboru 

všeobecného, Mgr. Kaplanové 
-  nejpozději do 7. 6. 2016 včetně předat fyzicky plochy zpět zástupci ÚMČ, odboru 

všeobecného, Mgr. Kaplanové 

Nebude-li splněna některá z těchto podmínek, není povoleno akci konat. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVš seznámit pořadatele s tímto usnesením. 

8.    Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2016 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2016 jednotlivým zájmovým organizacím a to ve výši: 
          Hlasování: 
Brněnský svaz malé kopané z.s.                                            0,- Kč (6-0-0) 
Lužánky - středisko volného času                                         12 000,- Kč (5-0-1) 
Junák – český skaut, středisko St. Lískovec,z.s.                 40 000,- Kč (5-0-0) 
52. pionýrská skupina Slunovrat                                  7 000,- Kč (5-0-1) 
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                   40 000,- Kč (6-0-0) 
SDH                                                                                       20 000,- Kč    (6-0-0)    
SDH Starý Lískovec – SPORT                                   20 000,- Kč (6-0-0) 
Unie neslyšících Brno, o.s.                                                      5 000,- Kč (6-0-0) 
TOM 20203 Oftalmo                                                              6 000,- Kč (6-0-0) 
Korfbal klub Brno                                                        10 000,- Kč (6-0-0) 
Dětský tábor Brněnka - spolek                                             18 000,- Kč (5-0-0) 
 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje OSŠK k přípravě a předložení těchto smluv 
k rozhodnutí RMČ. 
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ schválit dotaci pro Orel Jednota ve výši 
100 000 Kč a pověřuje OSŠK předložit smlouvu o poskytnutí dotace k rozhodnutí ZMČ. 
 
9.    Bankovní služby – změna oprávněné osoby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j ezměnu příloh Rámcové smlouvy o platebních 
a bankovních službách mezi firmou PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 
47116129 
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 
00 Brno, IČ: 44992785.  
 
Předmětem schvalované přílohy je změna v elektronické adrese pro doručování dokumentů, a 
dále změna oprávněné osoby v Pověření pro platební a bankovní služby. 
Příloha rámcové smlouvy Doručování dokumentů, a Pověření pro platební a bankovní služby 
jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
10.  Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec – výběr zhotovitele a 
       schválení SOD 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy  Vladimír Matěja – 
Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna Stříbrné Hory 50, 
582 22, jako se zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu Kontrola a údržba 
dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec v ceně díla 131 566,- Kč vč. DPH a  schvaluje 
návrh SOD, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, zastoupenou starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Mgr. Vladanem Krásným 
a společností Vladimír Matěja – Grana, s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, 
provozovna Stříbrné Hory 50, 582 22, zastoupenou jednatelem Vladimírem Matějou, která 
byla rovněž součástí zadávacích podmínek schválených na 40. zasedání RMČ dne 
09.03.2016. SOD tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.  Rada pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
11.  Přihláška pohledávky do dražby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním přihlášky  do dražby se svoji pohledávkou  
ve výši 101 479,- Kč  s příslušenství a pohledávkou ve výši 25 120,- Kč s příslušenstvím za 
povinným Petrem Pařízkem, nar. 13.8.1973, bytem Husova 5, 602 00 Brno. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit odeslání podání přihlášky do dražby. 
 
 
12.  Návrh na udělení výjimky z vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
       zeleně ve městě Brně 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje předložit  žádost o udělení výjimky z 
ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
zeleně ve městě Brně, na pozemek p.č. 2417/1 v k.ú. Starý Lískovec, příslušným orgánům 
samosprávy a pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec jejím podáním. 
 


