
Informace z usnesení 45. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.05.2016 
 
1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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 pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxx, Dunajská č. o. 45, č. bytu 15, 
Brno, dlužná částka činí 41 320 Kč, ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých 
pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxx, Sevastopolská 
č. o. 5, č. bytu xxxxxxx 
 
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 pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxx, Sevastopolská č. o. 5, č. 
bytu 38, Brno, dlužná částka činí 27 663 Kč, ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých 
pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
3. Žádost o řešení přístupu k zahradní části rodinného domu Kroupova 140/50 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s přesunutím vyhrazeného parkování 
pro zdravotně postiženého občana s SPZ 4J9 0770. Ukládá OVŠ sdělit usnesení žadateli. 
 
4. Regenerace herního areálu Vícegenerační hřiště Bosonožská – zadávací podmínky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace herního areálu Vícegenerační hřiště 
Bosonožská a s oslovením firem : 
 
hřiště. cz, s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 28354303 
Vladimír Matěja – Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna 
Stříbrné Hory 50, 582 22 
Dětská hřitě Lumpíno, Rašovice 50, 685 01 Bučovice, 04904923 
ROVEX, 1. května 672, 725 25 Ostrava-Polanka, IČ: 14568110 
 
k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
5. Oplocení na dětském hřišti Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, Irkuts ká zadní – 
zadávací podmínky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výměnou oplocení na dětských hřištích 
na ul. Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, Irkutská zadní. 



S textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
Oplocení na dětském hřišti Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, Irkutská zadní a 
s oslovením firem : 
 
Vladimír Matěja – Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna 
Stříbrné Hory 50, 582 22 
A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 
Pilecký s.r.o., Mokrovraty 177, 262 03 Příbram, IČ: 26511991 
PLOTY B&V s.r.o., Jana Palacha 1195, 735 81 Bohumín, IČ: 2858 2489 
 
k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
6. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 43.386,-- 
Kč 
 
7. Oprava studní ve vlastnictví městské části 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Záměr opravy dvou studní v městské části Brna, 
Brno-Starý Lískovec, a to na ulici U hřiště před domem č.o. 10 a na ulici Kroupova před 
domem č.o. 82. 

Ukládá vedoucí OVÚP zajistit výběrové řízení na opravu výše uvedených studní. 
 
8. Vyjádření k žádosti, záměru – návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s předloženým 
záměrem – návrhem na pořízení změny Územního plánu města Brna – rozšíření stávající 
plochy DG o pozemky par. Č. 1754/1 a 1754/2 v katastrálním území Starý Lískovec a ukládá 
vedoucí OVÚP předložit materiál ke schválení do nejbližšího zasedání Zastupitelstva MČ. 

9. Vyjádření k zadání změn Územního plánu města Brna – 43. soubor a změn z 2011, 
2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým zadáním změny na pořízení změny 
Územního plánu města Brna – 43. soubor a změn z 2011, 2012, záměr  B27/15-0. 

Zásadně nesouhlasí s předloženými zadáním změny na pořízení změny Územního plánu 
města Brna – 43. soubor a změn z 2011, 2012, záměr  B1/15-0. 
  
Ukládá vedoucí OVÚP seznámit dopisem MMB OÚPR se stanoviskem Rady ÚMČ. 
 
10. Oslovení k podání cenových nabídek na PD – Stanoviště kontejnerů na separovaný 
odpad na veřejném prostranství městské části      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 



-seznam stanovišť separovaného odpadu, odsouhlasený s OŽP MMB ze dne 22. 4. 2016, k 
řešení dle postupu pro přiznání a uvolnění finančního příspěvku na výstavbu nadzemních 
stanovišť kontejnerů pro separovaný odpad (vytříděné složky komunálního odpadu), který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání a nahrazuje seznam stanovišť schválený radou 
městské části ze dne 20. 4. 2016. 43. schůze, bod 25 
 
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou 
přílohou č. 3 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenových 
nabídek na zpracování projektových dokumentací „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec“                                 
 
1.BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČO: 29355257 
2.Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ 60733098  
3.DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656  
4.DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
5.Ing. Aleš Drlý, Helfertova 44, 613 00 Brno, IČ 66585708 
6.Ing. arch. Vilém Chroboczek, Bělohorská 4375/157, 636 00 Brno, IČ 12168980 
7.Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, 602 00 Brno, IČ 12164798 
8.P.P.Architects s.r.o., Horova 1918/38b, 616 00 Brno, IČ 27689778 
9.Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03, IČ 68903316 
 
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 13. 5. 2016 v 9.00 
hod., ve složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 6. 5. 2016.   
 
11. Vyklizení bytu       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením  
bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ul. Kurská 4 v Brně  proti manželům xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, 
Brno.  
 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 
12. Souhlas s uveřejněním názvu MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uveřejněním názvu Městské části Brno – Starý 
Lískovec jako reprezentativního vzorku klientů v propagačních materiálech KVB advokátní 
kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ: 01460412.  
 



Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ. 
 
13. Reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu  na doplnění  výše citovaného 
Nařízení  č. 6/2007 o  zákaz šíření reklamy komunikačními médii jako jsou letáky, 
navštívenky, vizitky, brožury, katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály šířené 
neadresně a umísťované  za stěrače či jiné součásti silničních motorových  vozidel. Zákaz 
šíření reklamy uvedenými komunikačními médii se bude vztahovat na celé území městské 
části Brno – Starý Lískovec. 
 
Ukládá OVV zaslat usnesení RMČ živnostenskému odboru Magistrátu města Brna. 
 
14. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce sociálního zařízení včetně sprch u bazénu“ ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 1a. s realizací stavebních prací „Rekonstrukce 
sociálního zařízení včetně sprch u bazénu“ 
 
1b. s projektovou dokumentací zpracovanou firmou BESTBUILD s.r.o. 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce sociálního zařízení včetně sprch u bazénu“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. Instalotherm-Veselka, s.r.o., K Berce 688/3, 642 00 Brno, IČ: 269 12 538 
2. KERAMO D – Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104 
3. FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ: 449 61 219 
4. Speciální stavby, spol. s r.o., Ulrychova 15, Brno, IČ: 449 60 620 
5. PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, IČ: 269 15 791 
6. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
7. Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 485 29 303 
8. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ: 277 32 941 
9. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ: 255 48 531 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Rekonstrukce sociálního 
zařízení včetně sprch u bazénu“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 

 
 
A ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky  
 



15. Oprava učebny – kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí 
 
a) s opravou učebny – kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
b) s vypracováním projektové dokumentace na opravu učebny – kuchyně v ZŠ Bosonožská, 
Brno – Starý Lískovec včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
c) s uhrazením částky ve výši 200.000,- Kč na realizaci opravy učebny – kuchyně v ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec, s uhrazením částky ve výši 16.000Kč na projektovou 
dokumentaci a případně s uhrazením částky na dozory stavby ve výši, která vzejde 
z výběrového řízení z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
16.  Rozpočtové opatření č. 9 – přesun  na stavby – vyplacení pozastávky stavebních 
prací „H řiště pro psy Labská“, navýšení příjmů – smluvní pokuta, přesun na opravy ve 
vzdělávání – ZŠ Bosonožská, MŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
17. Smlouvy o pronájmu pozemků pod garážovými dvory 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – ideálních 
částí pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2395/20 k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a vlastníky garáží: 

 

pozemek pod garáž. dvorem  
p. č.  celková 

výměra v 
m 2 

ideální 
podíl 

subjekt (budoucí nájemce) 

2395/20 353 1/22 
Alena a Josef Hosovi, Padělky 457/3, Ostopovice 
Eva Stejskalová, Irkutská 321/8, Brno 
Ing. Petr Osvald, Bosonožská 322/17, Brno 

 

a 1/21 z části pozemku p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec (101 m2) užívaného jako příjezdová 
komunikace ke garáži postavené na pozemku p. č. 2648 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
manželů Dany a Vladimíra Marcišinových, bytem Kyjevská 302/7, Brno a ukládáOVš uzavřít 
s novými nájemci smlouvy o nájmu části pozemku pod garážovými dvory podle vzorové 
smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119.  

18. Výběrové řízení. ,,Poskytování právních služeb pro Městskou část Brno-Starý 
Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na realizaci  
veřejné zakázky malého rozsahu : „Poskytování právních služeb pro Městskou část Brno – 
Starý Lískovec“. 



Zadávací podmínky  jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Schvaluje okruh zájemců, kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky : 
 
JUDr. Antonín Mimochodek, advokát 
Ev. Číslo ČAK: 06192 
IČ: 66225957 
Pekárenská 330/12, 602 00  Brno 
 
Mgr. Iva Slámová, advokátní kancelář 
Ev. Číslo ČAK: 14348 
IČ: 69721424 
Botanická 51/53a, 602 00  Brno 
 
JUDr. Milan Bedroš, Advokátní kancelář JUDr. Milan Bedroš, advokát 
Ev. Číslo ČAK: 03889 
IČ: 66223890 
Pekárenská 330/12, 602 00  Brno 
 
 
Schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, jejíž zasedání se bude 
konat 23.5.2016 ve 13.00 hod. : 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ ) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila  Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
19. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava podhledu 
včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vylučuje firmu Teramar, s.r.o. z výběrového řízení z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek – obchodních podmínek a firmu PROTECHSTAV, s.r.o. 
z důvodu nedodání požadovaných dokladů tak, aby jejich nabídka byla kompletní. 
 
Schvaluje firmu MTc-stav, s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 2016. 
 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
20. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava podhledu včetně 
osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00074 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava podhledu včetně 
osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 2016, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 zastoupenou jednatelem 
Ivanem Trunečkou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu 
jednání. 



 
21. Rozpočtové opatření č. 10 – oprava podhledu ZŠ Labská, investiční transfer od 
města pro ZŠ Labská 27, rekonstrukce Klobásova 9 – doplnění hlukové studie 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
22. Žádost o finanční prostředky z rozpočtu města Brna ve výši 10.000.000Kč, zadání 
veřejné zakázky, schválení realizace a předběžného oznámení na akci „Volnočasový 
sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém 
Lískovci“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje záměr realizace akce: „Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi 
ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém Lískovci“, cena za realizaci bude dle položkového 
rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši cca 20.000.000Kč včetně DPH a schvaluje podání 
žádosti o finanční prostředky ve výši 10.000.000Kč z rozpočtu města Brna na realizaci akce: 
„Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – 
Starém Lískovci“ a 
 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s příkazní 
smlouvou č. 09 9 500 16 00053 zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky na akci: 
„Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – 
Starém Lískovci“ a souhlasí  
s předběžným oznámením na akci: „Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi 
ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém Lískovci“ podle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 
Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. ze dne 8.4.2014, jež je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy, poslat žádost o finanční prostředky z rozpočtu města Brna k rukám primátora 
města Brna. 
 
 
 
 


