
Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 20.04.2016 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 v 5. podlaží domu na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 18, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 39, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč: JIHSTAV, s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 427 189 Kč 
bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 24 ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 24, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Dunajská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno    
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 165 180 
Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 11 ve 3. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 11, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Presl, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno   
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 277 479 
Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 11 ve 3. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 11, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 7, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 
635 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši 192 336 Kč bez DPH. 



 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Žádost o výměnu zadních dveří, nebytové prostory Osová 4, Osová 6, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu zadních vstupních dveří za standartní dveře 
na náklady MČ Brno – Starý Lískovec prostřednictvím Odboru správy budov a bytů 
v nebytovém prostoru, v bytovém domě na ulici Osová  č.o. 4, nájemce manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje výměnu zadních vstupních dveří za standartní dveře na náklady MČ Brno – Starý 
Lískovec prostřednictvím Odboru správy budov a bytů v nebytovém prostoru, v bytovém domě 
na ulici Osová  č.o. 6, nájemce manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
6. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Ul. Kosmonautů 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na 
ulici Ul. Kosmonautů 19 (velikost 23,60 m2)

  
Sociálnímu podniku Fenix s.r.o, se sídlem Brno, 

Ul.Kosmonautů 17,  PSČ 625 00, IČ: 29370540 s účelem užívání kancelá ukládá  OSBB 
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 Sociální 
podnik Fenix s.r.o, se sídlem Brno, Ul.Kosmonautů 17,  PSČ 625 00, IČ: 29370540, na dobu 
neurčitou za nájemné 28 320  Kč ročně, tj. 7080 Kč čtvrtletně  a smlouvu o kauci je výši 
pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor, 
které budou užívány jako kancelář. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2016. 
 
7. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 39, o velikosti 1+kk v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Markétou Trávníčkovou, nar. 17. 10. 1980, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
 
 



8. Užívání společného prostoru v bytovém domě Dunajská č.o.  39, Brno za úplatu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodloužením doby uskladnění osobních věcí 
xxxxxxxxxxxxx ve společných prostorách domu (sušárna) na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, a 
to nejpozději do 30. 6. 2016. Za užívání výše uvedených společných prostor bude p. 
xxxxxxxxxxxxx hradit poplatek ve výši 500 Kč/ měsíc, počínaje měsícem duben roku 2016, 
pověřuje  
OSBB informovat paní xxxxxxxxxxx o usnesení do 30. 4. 2016. 
 
9. Žádost o vytipování a poskytnutí bytových jednotek pro účely sociálního bydlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přípis BO MMB č. j. 
BO/MMB/0101915/2016, Důvodovou zprávu projektu rapid re-housing, a Potřebu městských 
bytů pro realizaci Strategického plánu sociálního začleňování, nesouhlasí s vytipováním a 
poskytnutím bytových jednotek, které budou vyčleněny na zřízení sociálních bytů. Tyto 
bytové jednotky by byly opraveny z úrovně města z prostředků Fondu bytové výstavby a 
dotací Evropské unie, a byly by zařazeny do systému sociálních bytů, dispoziční právo by 
svědčilo Bytovému odboru MMB ve spolupráci s Odborem sociální péče MMB  
a správa by byla ponechána městské části. 
 
10. Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovitosti –Vodafone Czech Republic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje prodloužení doby nájmu části nemovitosti, tj. 
nájmu části střechy domu č. p. 154, nacházejícího se na pozemku parc. číslo 2080, k. ú. Starý 
Lískovec, obec Brno, za účelem výstavby, provozu, údržby a úprav telekomunikačního 
zařízení veřejné sítě mobilních telefonů nájemci společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., 
IČ 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 od 15. 8. 2016 za nájemné v  původní 
výši na dobu 5 let. 
 
11. Postup města při prodeji bytového fondu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přípis BO MMB č. j. MMB/0127853/2016 ze 
dne 31. 3. 2016, Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji 
schválený Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne 15. 3. 2016 a Postup 
města při prodeji bytového fondu. 
 
12. Žádost o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - bývalí nájemci bytu  č. 2 
na ulici Labská č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s paní Petrou 
Muchovou a panem Petrem Muchou, bývalými nájemci bytu č. 2 na ulici Labská č.o. 37, 
Brno – Starý Lískovec, xxxxxxxxxxx, Brno na úhradu dlužné částky ve výši 127 271 Kč 
vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za 
období od měsíce května r. 2012 (alikvotní část) do měsíce března r. 2013 vč. nedoplatku na 
vyúčtování plnění za r. 2011 bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 



7 100 Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 
listopadu 2017 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny.   
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00029, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00029 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a 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. 24, o velikosti 1 + kk, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové 
ceně 165 180 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00029 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 5. 5. 2016. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00030, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00030 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., 
Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 11, o velikosti 2 + kk, nacházejícím se ve 3. 
podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 277 479 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00030 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 5. 5. 2016. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00031, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00031 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 11, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 192 
366 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 



Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00031 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 5. 5. 2016. 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00032, JIHSTAV, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00032 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a JIHSTAV, s. r. o., 
Pompova 4, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 18, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 5. 
podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 427 189 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00032 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 5. 5. 2016. 
 
17. Smlouva o dílo – elektroinstalace – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00034 uzavřené 
mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 
625 00 Brno, zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části a 
xxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je dodávka stavebně montážních prací, komplexní zajištění 
elektroinstalačních prací včetně revizí v panelových bytových domech ve správě MČ Brno – 
Starý Lískovec. Smlouva o dílo byla zkontrolována Odborem finančním a právníkem úřadu a 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00034 smluvním stranám k podpisu  
do 5. 5. 2016. 
 
18. Smlouva o dílo – zdravotní technika – MTc-stav, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00033 uzavřené 
mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 
625 00 Brno, zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části a společností 
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, zastoupenou Ivanem Trunečkou, jednatelem 
společnosti, jejímž předmětem je dodávka stavebně montážních prací, oprav zdravotechnické 
instalace v panelových bytových domech ve správě MČ Brno – Starý Lískovec. Smlouva o 
dílo byla zkontrolována Odborem finančním a právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00033 smluvním stranám k podpisu  
do 5. 5. 2016. 
 



19. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyhodnocení plánu VHČ za rok 2015 včetně 
jeho Komentáře. 
 
20. Smluvní pokuta 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s ust. čl. XI. odst. 1. kupní smlouvy č. 09 
9 300 16 00027 uzavřené dne 28.1.2016 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec, na straně kupujícího a firmou THT Polička, s.r.o., se sídlem 
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, na straně prodávajícího uložení smluvní 
pokuty firmě THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 
ve výši 187 187,- Kč za prodlení s dodáním 1 ks ojetého hasičského automobilu typu CAS 
K27 – DENNIS RAPIER 4x2 dle technické specifikace č. 183719/1. 
 
Ukládá OSŠK zaslat usnesení RMČ THT Polička s.r.o. 
 
21. Novelizace obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
přílohy č. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku po těchto změnách, příp. doplňcích: příloha č. 2 - další akce schválené Radou MČ. 

22. Žádost o povolení k umístění předzahrádky před provozovnu – Jemelkova č. 31 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zařazením restaurační zahrádky do nařízení 
Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších nařízení a 

Ukládá OVš sdělit p. xxxxxxxxxxx usnesení Rady MČ do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 
43. schůze Rady MČ Brno – Starý Lískovec. 

23. Vyjádření MČ k dispozici s pozemkem p. č. 2395/8  k. ú. Starý Lískovec – 
aktualizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 11/7 ze dne 18. 2. 2015 a nemá 

zájem využít pozemek p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec pro potřeby města. 

 
24. Studie „Rekonstrukce parčíku Hermannova“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje studii „Rekonstrukce parčíku Hermannova“, 
zpracovanou ve smyslu smlouvy č. 09 9 500 16 00036. Studie je autorizovanou přílohou č. 1 
bodu tohoto jednání. 
 
 



25. Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad na veřejném prostranství městské části 
   
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí postup pro přiznání a uvolnění finančního 
příspěvku na výstavbu nadzemních stanovišť kontejnerů pro separovaný odpad (vytříděné 
složky komunálního odpadu), dle informace OŽP MMB ze dne 24. 3. 2016.  
 
Schvaluje  pro rok 2016 řešení 20 stanovišť uvedených v autorizované příloze č. 3 bodu toho 
jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému projednat tato stanoviště, ve smyslu odst. 1 postupu pro přiznání 
a uvolnění finančního příspěvku, s OŽP MMB a podat zprávu na nejbližší zasedání rady 
městské části.   
 
26. Žádost o uspořádání sběru použitého textilu a jiných potřeb do domácnosti pro 
Diakonii Broumov   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s uspořádáním sběru použitého textilu a jiných 
potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, Vršovická 64, 101 00 Praha 10, dle její žádosti.   
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 5. 2016.   
 
27. Návrh smlouvy č. 09 9 500 16 00049 o spolupráci – umístěni kontejnerů na 
elektroodpad                                                                                                                                                                
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 9 500 16 00049 o spolupráci při 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, 
uzavíranou mezi obcí Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a provozovatelem 
ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231. Předmětem 
smlouvy je umístění 2 ks kontejnerů na elektroodpad na veřejné prostranství městské části. 
Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
do 10. 5. 2016.   
 
28. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00050 pro zakázku 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 smlouvu o dílo č. 09 9 500 16 00050 uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Kavyl, spol. s 
r.o., Mohelno 563, 657 75 Mohelno, IČ 49975358, jejímž předmětem jsou Sadové úpravy ul. 
Jemelkova (výsadba keřů u šlapákového chodníku na veřejném prostranství OC DON 



Kurská), vč. následné 5 leté péče. Cena za dílo 30 497,30 Kč bez DPH / 36 901,74 Kč s DPH. 
Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
do 25. 4. 2016.  
 
29. Zadávací podmínky pro zpracování cenové nabídky k výběrovému řízení „Zhotovení 
nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky Zhotovení nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky 
Přemyslovny a oslovení firem: 
Hřiště-zahrada, Polášek Zbyněk, Poklidná 155/16, 700 30 Ostrava, IČO: 65478495 
Hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 28354303 
Tomovy parky Groups s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČO: 02219182 
Lumpíno, Rašovice 50, 685 01 Bučovice, IČO: 04904923  
Rovex, 1.května 672, 725 25 Ostrava-Polanka, IČO: 14568110 
 
30. Seznam požadavků na realizaci investic či oprav v roce 2016 nad rámec schválených 
rozpočtů MČ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Seznam požadavků na realizaci oprav 
v roce 2016 nad rámec schválených rozpočtů MČ, který byl ve stanovený termín odeslán 
příslušnému pracovníkovi na odbor investiční MMB: 
 

Městská část 
Účel 

transferu Připravenost akce 

Částka 
(v tis. 
Kč) 

Spolufinancování 
MČ 

  



Starý 
Lískovec 

Oprava 
oplocení u 
MŠ Oderská, 
MŠ 
Kosmonautů, 
Brno - Starý 
Lískovec 

Dle stavebního zákona 
není na tuto opravu 
požadována projektová 
dokumentace. Bude se 
jednat o opravu stávajícího 
stavu. Provedena bude 
demontáž stávajícího 
oplocení, sloupků a bran 
včetně likvidace, dodávka 
a montáž nového oplocení 
včetně plotových sloupků 
včetně betonáže, dodávka 
a montáž bran, panelů 
apod., kompletní dodávka 
a montáž betonových 
obrubníků pod oplocením 
a další práce spojené s 
řádným dokončením a 
předáním. 

800 200 



  

Renovace 
sportovního 
areálu ZŠ 
Labská, Brno 
- Starý 
Lískovec 

Dle stavebního zákona 
není na tuto opravu 
požadována projektová 
dokumentace. Jedná se o 
hloubkovou regeneraci a 
opravu umělého trávníku 
na atletickém oválu a na 
víceúčelovém hřišti. Na 
atletickém oválu 
regenerace spočívá v 
rozkrytí sportovního 
povrchu, lokálního 
doplnění, vyrovnávek 
podloží, opravy 
nesoudržných míst, 
vyrovnání podloží, strojní 
hloubková regenerace a 
strojní aplikace nového 
vnitřního vsypu. Na 
víceúčelovém hřišti bude 
provedena celoplošná 
příprava pro regeneraci 
povrchu vysokotlakým 
mytím, strojní hloubková 
regenerace a strojní 
aplikace nového vnitřního 
vsypu. Dále bude 
provedena oprava 
přilehlých stupňů. 

550 100 

  

Oprava části 
oplocení u ZŠ 
a MŠ Elišky 
Přemyslovny, 
Brno - Starý 
Lískovec 

Dle stavebního zákona 
není na tuto opravu 
požadována projektová 
dokumentace. Bude se 
jednat o opravu stávajícího 
stavu.  

650 350 

  2 000 650 
 
a zavazuje se zajistit realizaci těchto akcí (oprav) do 31. 12. 2016 a dofinancovat tyto akce 
v roce 2016 z rozpočtu městské části z finančních prostředků s ÚZ 90. 
 
 
 
 
 



31. Žádost o příspěvek na vybudování odborných učeben do ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí: 
a) se záměrem  vybudovat odborné učebny v budově  Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvková organizace s tím, že vypracování projektové dokumentace zajistí ZŠ na svoje 
náklady 
 
b) s podáním oznámením změny účelu užívání stavby (části stavby) – budovy Základní školy, 
Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace na  OVÚP ÚMČ města Brna, Brno – Starý 
Lískovec po předchozím schválení projektové dokumentace v RMČ 
 
c) s poskytnutím finanční částky ve výši 113 000,- Kč s UZ 90 na vybudování odborných 
učeben v budově  Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace podle 
schválené projektové dokumentace. 
 
32. Udělení výjimky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje výjimku  zájmové organizaci Orel jednota Brno-Starý 
Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, z ustanovení čl.1 odstavce 1  a 
povoluje  uspořádání  Starolískoveckých mladých hodů 2016, které se budou konat ve 
venkovním areálu DTJ, Klobásova 34, v termínu 14.5.2016 sobota - konec zábavy ve 02,00 
hodin a 15.5.2016  neděle - konec zábavy ve 24,00 hodin. Dále ukládá OSŠK seznámit s 
tímto usnesením žadatele, zájmovou organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec. 
 
33. Žádost o udělení souhlasu příspěvkovým organizacím v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas základním a mateřským školám zřízeným 
MČ Brno-Starý Lískovec k zapojení se do výzvy „ Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“    
 
Jedná se o tato školská zařízení: 
Základní škola,Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace  
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace  
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
 
 
 



34. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2016 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly 
smluv 099 300 16 00039 – 099 300 16 00048,    
 

Lužánky- středisko volného času                            12 000,--Kč 

Římskokatolická Farnost  Starý Lískovec               40 000,-- Kč                  

Junák – český skaut středisko Starý Lískovec         40 000,--Kč 

Pionýr, z.s. -52. Pionýrská skupina Slunovrat           7 000,--Kč 

SDH Starý Lískovec                                                20 000,-- Kč                                 

Unie neslyšících Brno, o.s.                                      5 000,-- Kč       

SDH Starý Lískovec – SPORT                                20 000,--Kč 

TOM 20203 Oftalmo                                        6 000,-- Kč 

Korfbal klub Brno                                                    10 000,--Kč 

Dětský tábor Brněnka                                              18 000,-- Kč  

 
které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu podpisem těchto smluv 
ke dni 30.4.2016 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a informování žadatelů. Finanční dotace 
budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
 
35. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec na rok 2016 organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, č. smlouvy 099 300 16 00051 mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec na straně poskytovatele a Orlem jednotou Brno-
Starý Lískovec, se sídlem Brno, Malostranská 48, 625 00, IČ: 65352688, na straně příjemce. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční dotace na: 
Kulturní činnost ve výši 80.000,-Kč 
Sportovní činnost ve výši 20.000 ,- Kč 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu  jednání. 
 
36. Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení volby – místní referendum o poloze nádraží 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
 
 



37. Rozpočtové opatření č. 7 – transfery zájmovým organizacím, přesun na služby v 
dopravě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
38. „Prodloužení lhůty k podání cenové nabídky na zakázku: Koncepce údržby veřejně 
přístupných účelových komunikací Brno – Starý Lískovec v majetku města Brna“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  nový termín 20.5.2016 pro podání 
cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky Koncepci údržby veřejně přístupných účelových 
komunikací Brno – Starý Lískovec v majetku města Brna. 
 
39. Grafická úprava opěrné zdi u zastávky tramvaje osová – konečný návrh 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předložený konečným návrhem na grafickou 
úpravu opěrné zdi u zastávky tramvaje Osová, autorem návrhu jsou studenti kvarty z EKO 
Gymnázia Labská 27, Brno, s tím, že vpravo dole bude umístěna místo AZ Toweru  silueta 
starolískoveckého kostela sv. Jana Nepomuckého, souhlasí s použitím znaku MČ na letáčcích 
(pozvánkách) na slavnostní otevření po skončení grafických úprav opěrné zdi a ukládá OVš 
oznámit studentům usnesení Rady MČ a požádat MP o zvýšený dohled v dotčeném prostoru 
hlavně v nočních hodinách. 

 
 


