
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 106. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 15.6.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 

v bytovém domě Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec“ 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 12 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č.o. 6 na ulici Kurská v Brně“ 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 6 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 4 na ulici Kurská v Brně“ 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 35 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č.o. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00041, MTc-stav, s.r.o. 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00042, Michael Presl 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00043, Svoboda a syn, s.r.o. 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00044, Svoboda a syn, s.r.o. 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
29. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
30. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
31. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
32. Přechod nájemního práva – XXXXX 
33. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno 
34. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 35, Brno 



 

 

35. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 31, Brno 
36. Pronájem volných bytů 
37. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Liga vozíčkářů 
38. Pronájem volných bytů vyčleněných pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
39. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 11“ 
40. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 17“ 
41. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ – Oderská 6; vyjádření pro územní souhlas 
42. Stavba: „Přístavba RD, ul. Martina Ševčíka 609/14, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření 

k dodatečnému stavebnímu povolení 
43. Stavba: „Bezbariérová úprava zastávek Starý Lískovec, smyčka“, SO 09 Veřejné 

osvětlení a SO 04.2 Nový kabel NN pro ELP; vyjádření k územnímu rozhodnutí stavby 
44. Stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, SO 201 Lávka pro 

pěší přes TT; vyjádření pro změnu stavby před dokončením ve společném řízení 
45. Stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, přeložka SO 408, SO 

410 VO TSB; vyjádření pro dodatečné stavební povolení 
46. „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ – zpráva  

o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
47. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00047 na realizaci veřejné zakázky „rekonstrukce plynové 

kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
48. Výměna pružinových houpadel na Vícegeneračním hřišti Bosonožská, zadávací 

podmínky 
49. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci 

stavby „Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně-Starém Lískovci“, oslovení k podání cenových nabídek, VZMR 

50. Rozpočtové opatření č. 12 — transfery z města, navýšení vlastních příjmů a navýšení 
pol.plyn v nebyt. prostorách, změna v DPPO 

51. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021 
52. Smlouva o produkci umělce – akce „Den radnice“ 
53. Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy, ZŠ Brno, Bosonožská 9 
54. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s aktualizací Projektu IROP 2021 + MAP Brno 

základní školy, ZŠ Brno, Bosonožská 9 
55. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec 

na rok 2022 
56. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 

TDI a koordinátora BOZP při realizaci dodávky a služby – Rekonstrukce plynové 
kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“  

57. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Změna užívání části 1. NP objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 



 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 
v bytovém domě Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě Kurská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec“ provedla 
společnost: MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543 
jako nejvhodnější uchazeč na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
1.126.571,22 Kč bez DPH a záruky díla v délce 72 měsíců. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 12 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č.o. 6 na ulici Kurská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 12, situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 6, na ulici 
Kurská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 574.041 Kč a zárukou díla 60 měsíců. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 6 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č.o. 4 na ulici Kurská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 6 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 4, na ulici 
Kurská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 453.694,25 Kč bez DPH a zárukou díla 36 
měsíců. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 35 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č.o. 1 na ulici Sevastopolská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 35, situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 580.472,63 Kč bez DPH a zárukou díla 
36 měsíců. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
běžných obecních bytů. 
 
 



 

 

5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00041, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00041 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost MTc-
stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, zastoupené Ivanem 
Trunečkou, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
dodávka stavebně montážních prací souvisejících s výměnou rozvodů vody v bytovém domě 
Kurská č. or. 4 v celkové ceně 1.126.571,22 Kč bez DPH. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00041 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 24.06.2022. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00042, Michael Presl 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00042 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 
Michael Presl, Havlíčkova 275, 664 01 Řícmanice, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 12, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 
574.041 Kč.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00042 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 24.06.2022. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00043, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00043 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 
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. 6, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 4 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 
453.694,25 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00043 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 24.06.2022. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00044, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00044 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost 
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. 35, o velikosti 3+1, 



 

 

nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 
580.472,63 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské 
části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00044 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 24.06.2022. 
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.  
  
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci,  
na dobu určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 
ze dne 29.08.2018. 



 

 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022  
a v průběhu 6 měsíců doby nájmu prověřit skutečné užívání předmětného bytu. 
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou 3 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení 
uhrazena ve lhůtě do 30.09.2022, bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu na dobu určitou 1 roku. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve 
stanovené lhůtě uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 3 měsíců, 
tj. doby, na kterou byl nájem sjednán a další nájemní vztah se s nájemcem nebude uzavírat. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022,  
OSBB písemně vyzvat nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení uhradil 
nejpozději do 30.09.2022. 
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 



 

 

19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
 



 

 

25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  
č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 98,82 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
29. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
30. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX., nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 



 

 

31. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
32. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce XXXXX, 
nar. XXXXX, na dědice XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31 o velikosti 2+kk, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, podle podmínek předchozího 
nájemce na dobu neurčitou, nájemné stanovené ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc s tím, že 
k uvedené smlouvě o nájmu bytu bude uzavřen dodatek o poskytnutí slevy z nájmu dle 
usnesení Rady MČ č. 11/98 ze dne 23.02.2022. 
Schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, 
Brno-Starý Lískovec, podle § 2283 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění nájemci 
XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 30.06.2022, předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022 a zaslat nájemci uvedenou výpověď z nájmu 
bytu do 30.06.2022. 
 
33. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00040 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a 
XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00040 smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2022. 
 
34. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 35, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00038 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00038 smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2022. 
 
35. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č.o. 31, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00039 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 



 

 

Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00039 smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2022. 
 
36. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 40 v bytovém domě na ulici ulice 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1+kk, schopný k okamžitému nastěhování, reg. č. 006/22, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné ve výši 199 
Kč/m2/měsíc, žadateli XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné se stanovuje na dobu 4 let. Po 
uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální výše ekonomického 
nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
Schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 12.202 Kč, po úhradě uvedené částky městské 
části Brno-Starý Lískovec uzavření Notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 40 v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
XXXXX, bytem XXXXX, Brno. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dokumenty smluvním stranám k podpisu do 31.07.2022. 
 
37. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Liga vozíčkářů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Rady města Brna ze dne 18.05.2022 
na schůzi č. R8/220, bod č. 64 s  pronájmem dvou bytů zvláštního určení – bezbariérových, 
v celoměstském zájmu, ústavu Liga vozíčkářů, z. ú., Bzenecká 4226/23 Židenice, 628 00 Brno, 
IČO 00499412, a to bytu č. 4 o velikosti 2+kk v domě Kosmonautů 547/19, Brno, a bytu č. 33 
o velikosti 3+1 v domě Kosmonautů 546/17, Brno, 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. příslušného kalendářního roku. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4, o velikosti 2+kk, v bytovém domě  
na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci a bytu č. 33, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci, na dobu 
neurčitou, stanovené nájemné ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc, které bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 
20.06.2017, Z7/41. zasedání dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných  
od 01.07.2020, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a ústavem Liga vozíčkářů, z. ú., Bzenecká 4226/23 Židenice, 628 00 Brno, IČO 00499412. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
38. Pronájem volných bytů vyčleněných pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ulici Labská 
č. o. 33, Brno, vel. 1+kk, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, 6 měsíců, stanovené 
nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, nar. XXXXX. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 39 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno,  
vel. 1+kk, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné  
65,92 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, nar. XXXXX. 
 



 

 

Pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Dvořáčka podpisem smluv o bezúplatném ubytování 
uzavíraných jménem Statutárního města Brna, městkou částí Brno-Starý Lískovec, a to  
na základě předchozího schválení smluv Radou městské části Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu smluvním stranám k podpisu  
do 30.06.2022. 
 
39. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 11“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 11“  
na pozemku p. č. 2309 a 2274/7 k. ú. Starý Lískovec, na ul. Dunajská u domu č. 11, podle 
projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 
188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 2022 a stanovuje následující 
podmínky: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

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

 
Doporučuje starostovi MČ, aby podané oznámení záměru, resp. územní souhlas stavby: 
„Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 11“, na pozemku p. č. 2309 a 2274/7 k. ú. Starý Lískovec, 
na ul. Dunajská u domu č. 11, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční 
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022, vzal na vědomí. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Demolice a výstavba 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 



 

 

Lískovec, Dunajská 11“, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční  
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
40. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 17“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 17“,  
na pozemku p. č. 2316 a 2292/13 k. ú. Starý Lískovec, na ul. Dunajská u domu č. 17, podle 
projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 
188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 2022 a stanovuje následující 
podmínky: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

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

 
Doporučuje starostovi MČ, aby podané oznámení záměru, resp. územní souhlas stavby: 
„Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
MČ Brno-Starý Lískovec, Dunajská 17“, na pozemku p. č. 2316 a 2292/13 k. ú. Starý Lískovec, 
na ul. Dunajská u domu č. 17, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční 
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022, vzal na vědomí. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Demolice a výstavba 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec, Dunajská 17“, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční  
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     



 

 

 
41. Stavba: Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ – Oderská 6; vyjádření pro územní souhlas 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ na pozemku p. č. 
2231/1 a 2231/2 k. ú. Starý Lískovec, na ul. Oderská u domu č. 6, podle projektové 
dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 
Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 2022 a stanovuje následující podmínky: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

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

 
Doporučuje starostovi MČ, aby podané oznámení záměru, resp. územní souhlas stavby: 
„Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
MČ Brno-Starý Lískovec“, na pozemku p. č. 2231/1 a 2231/2 k. ú. Starý Lískovec, na ul. 
Oderská u domu č. 6, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční  
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022, vzal na vědomí. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Demolice a výstavba 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 6“, podle projektové dokumentace zhotovené firmou JŠ projekční  
a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 188, 679 03 Olomoučany, IČ 28344669, datované březen 
2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
 



 

 

42. Stavba: „Přístavba RD, ul. Martina Ševčíka 609/14, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření 
k dodatečnému stavebnímu povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přístavba RD, ul. Martina Ševčíka 609/14, 
Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace vypracované projektovou a inženýrskou 
firmou BESTA – ING. BRÁZDA s. r. o., Smetanova 4, 678 01 Brno, IČ 25309714 a datované 
červenec 2021. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník řízení o dodatečném povolení stavby vzal 
stavbu: „Přístavba RD, ul. Martina Ševčíka 609/14, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové 
dokumentace vypracované společností Projektová a inženýrská firma BESTA – ING. BRÁZDA 
s. r. o., Smetanova 4, 678 01 Brno, IČ 25309714 a datované červenec 2021 na vědomí bez 
námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Přístavba RD, ul. Martina 
Ševčíka 609/14, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené společností 
Projektová a inženýrská firma BESTA – ING. BRÁZDA s. r. o., Smetanova 4, 678 01 Brno, IČ 
25309714 a datované červenec 2021, a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu 
z této schůze rady MČ.     
 
43. Stavba: „Bezbariérová úprava zastávek Starý Lískovec, smyčka“, SO 09 Veřejné 
osvětlení a SO 04.2 Nový kabel NN pro ELP; vyjádření k územnímu rozhodnutí stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Bezbariérová úprava zastávek Starý 
Lískovec, smyčka, SO 03 Veřejné osvětlení a SO 04.2 Nový kabel NN pro ELP“ 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. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Na konečné zastávce tramvajové dráhy – smyčka se nachází městský mobiliář – 
odpadkové koše ve vlastnictví MČ Brno-Starý Lískovec. Před zahájením stavby bude 



 

 

provedena za účasti stavebníka/jeho pověřeného zhotovitele stavby  
a vlastníka/zástupce vlastníka mobiliáře inventarizace tohoto mobiliáře. Poté bude 
demontován stavebníkem/jeho pověřeným zhotovitelem stavby a uskladněn v jeho 
prostorech a na jeho náklady. Po ukončení stavby bude mobiliář vrácen a instalován 
dle pokynů vlastníka mobiliáře nebo vrácen „na sklad“ vlastníkovi a umístěn nový 
mobiliář vlastníka dle pokynů vlastníka mobiliáře, a to MČ Brno-Starý Lískovec, pokud 
však na zastávky nebude instalovat mobiliář sám stavebník/investor.   

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

6. Bude dodržena obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 8/2009  
o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Před 
zahájením stavby předložte na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. 
Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno, zařazení stavby do koordinačního 
harmonogramu města Brna.  

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení stavby: „Bezbariérová úprava 
zastávek Starý Lískovec, smyčka, SO 03 Veřejné osvětlení a SO 04.2 Nový kabel NN pro ELP“ 
podle projektové dokumentace zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 
613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované leden 2022, vzal stavbu na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Bezbariérová úprava 
zastávek Starý Lískovec, smyčka, SO 03 Veřejné osvětlení a SO 04.2 Nový kabel NN pro ELP“ 
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.     
 
44. Stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, SO 201 Lávka pro pěší 
přes TT; vyjádření pro změnu stavby před dokončením ve společném řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU 
v Bohunicích“, SO 201 Lávka pro pěší přes TT, podle dokumentace předložené projektovou 
kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00, IČ 25564901, datované 
1/2022. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník řízení změny stavby před dokončením  
ve společném řízení vzal stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“,  
SO 201 Lávka pro pěší přes TT, podle dokumentace předložené projektovou kanceláří PK 
OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00, IČ 25564901, datované 1/2022  
na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Prodloužení TT z Osové  
ke Kampusu MU v Bohunicích“, SO 201 Lávka pro pěší přes TT, podle dokumentace 
předložené projektovou kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00, IČ 
25564901, datované 1/2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této 
schůze rady MČ.     
 
45. Stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, přeložka SO 408, SO 
410 VO TSB; vyjádření pro dodatečné stavební povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU 
v Bohunicích“, stavební objekt SO 408, SO 410 VO TSB – přeložka, podle dokumentace 



 

 

předložené projektovou kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00,  
IČ 25564901, datované 1/2022 (doplněné 13. 05. 2022). 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník řízení o dodatečném povolení stavby vzal 
stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, stavební objekt SO 408,  
SO 410 VO TSB – přeložka, podle dokumentace předložené projektovou kanceláří PK 
OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00, IČ 25564901, datované 1/2022 (doplněné 
13. 5. 2022) na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Prodloužení TT z Osové  
ke Kampusu MU v Bohunicích“, stavební objekt SO 408, SO 410 VO TSB – přeložka, podle 
dokumentace předložené projektovou kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 
Brno 602 00, IČ 25564901, datované 1/2022 (doplněné 13. 5. 2022) a sdělit usnesení žadateli 
do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
46. „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ – zpráva  
o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 
Brno, IČ: 25512455 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny 
ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“.  
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku zadávacího řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny 
ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Zpráva  
o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
47. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00047 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové 
kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 22 00047 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou ERDING, a.s., 
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 25512455 zastoupenou Přemyslem Botkou, 
místopředsedou představenstva. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. K podpisu smlouvy může dojít nejdříve po uplynutí 
lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele, tj. 2. 07. 2022.   
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
48. Výměna pružinových houpadel na Vícegeneračním hřišti Bosonožská, zadávací 
podmínky 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna pružinových houpadel Vícegenerační hřiště Bosonožská“, které 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání a s oslovením firem k podání cenové 
nabídky: 

• Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 

• Hřiště.cz, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 

• Drimal play, s.r.o., Rašovice 50, 685 01 Bučovice, IČ: 04904923 

• ACER WOODWAY s.r.o., Karáskovo náměstí 21, 615 00 Brno, IČ: 25343467 



 

 

Ukládá OVš oslovit potenciální uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
49. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci stavby 
„Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně-
Starém Lískovci“, oslovení k podání cenových nabídek, VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci 
stavby „Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně-Starém Lískovci“ 
 
1. BELLIS BRNO s. r. o., Marie Hübnerové 1687/24, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 26242125 
2. Čtyřlístek zahradnické služby, s. r. o., Bystrcká 1246/40a, 624 00 Brno, IČ 27749771 
3. EKOSKA, s. r. o., Oblá 404/33, 634 00 Brno, IČ 46979212 
4. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno IČ 28297849 
5. FCC Žabovřesky, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
6. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 
7. MOP BRNO, spol. s r. o., Žebětínská 821/70, 623 00 Brno, IČ 48910546 
8. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
9. Služby Minks s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno, IČ 29361796   
10. STROMMY COMPANY s. r. o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652 
11. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
12. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
13. Karel Zeman, Černého 39, 625 00 Brno, IČ 62095773 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Veronika Dušková (referent OVš)  
5. Lucie Honzová (referent OVš) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
7. Bc. Veronika Kupková (referent OVš) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
50. Rozpočtové opatření č. 12 — transfery z města, navýšení vlastních příjmů a navýšení pol.plyn 
v nebyt. prostorách, změna v DPPO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 



 

 

51. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 2021 
ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4,  
MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2. 
 
52. Smlouva o produkci umělce – akce „Den radnice“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o produkci umělce mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně jedné  
a uměleckou a reklamní agenturou nova-Art s.r.o. na straně druhé. Předmětem této smlouvy 
je vystoupení umělce, zpěvačky Petry Janů na akci „Den radnice“, která se koná dne 
17.09.2022. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
Smlouva o uměleckém vystoupení je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 30.06.2022.  
 
53. Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy, ZŠ Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 
na Základní škole Brno, Bosonožská 9. 
Pověřuje ředitelku školy, Mgr. Lenku Špačkovou, k podání žádosti na zřízení přípravné třídy 
na Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.   
Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku školy.  
 
54. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s aktualizací Projektu IROP 2021 + MAP Brno 
základní školy, ZŠ Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas k aktualizaci „Projektového záměru IROP 
2021+MAP Brno základní školy“ Základní škole Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy, Mgr. Lenku Špačkovou. 
 
55. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec na 
rok 2022 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075980/22/OKH mezi Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, zastoupeným Mgr. Janem Grulichem, hejtmanem – 
poskytovatelem a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 
4, 625 00 Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ – příjemcem. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace na „Podpora zvýšení akceschopnosti jednotky“ ve výši 99 000 
Kč. 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075980/22/OKH  
je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání 
materiál týkající se souhlasu s přijetím dotace a schválením smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK č. JMK075980/22/OKH z úrovně MČ Brno-Starý Lískovec. 
 



 

 

56. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci dodávky a služby – Rekonstrukce plynové kotelny  
ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci dodávky a služby – 
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S – Invest s.r.o., Kaštanová 123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 
3. MS PROJEKT s.r.o., Fantova 683/20, 614 00 Brno – Obřany, IČ: 06721184 
4. UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, IČ: 60734078 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 

 
Souhlasí se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci dodávky a služby – Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“ ve složení min 3 členů: 
 

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

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
57. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Změna užívání části 1. NP objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Změna užívání části 
objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ schválenou na 104a. schůzi RMČ Brno-Starý 
Lískovec, konané dne 25. 05. 2022, bod č. 2. 
 
Souhlasí s textem výzvy k podání nové cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Změna užívání části objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, který je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 46977660 
2. OSS Brno, s.r.o., Holandská 578/2, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 46901850 
3. Hrušecká stavební, spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142 

 



 

 

Souhlasí svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek 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. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
7. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
 
 
 
  


