
 

 

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

VÝPIS 
 

ze 107. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 29.6.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Nabídkové řízení – „Oprava zdravotně technické instalace v bytech ve správě MČ 
Brno-Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 

2. Oprava usnesení - Přechod nájemního práva – XXXXX 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č. o. 33, Brno      
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
6. Žádost o zřízení sídla podnikání FO 
7. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
8. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO – PREVENCE 

DIGITÁLNÍ PROPASTI 
9. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO-ROBOTIKA 
10. Vyplácení odměn ředitelům ZŠ a MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec 
11. 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“, výběr zhotovitele, VZMR  

12. SOD č. 09 9 500 22 00049, 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“, VZMR 

13. Žádost OREL jednota Brno-Starý Lískovec, o určení místa pro výsadbu lípy k výročí 
založení jednoty           

14. Žádost MŠ, Brno, Labská 7, p. o., o vydání souhlasu ke kácení dřevin          
15. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p. č. 1684/20 

k. ú. Starý Lískovec, stavba „Stavební úprava tramvajové trati Bohunice – Starý 
Lískovec, etapa II., úsek Osová – Starý Lískovec“               

16. Dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00013  
17. Testování odpadkových košů zdarma 
18. Žádost o účelovou dotaci na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný 

komunální odpad pro r. 2023 
19. Výměna pružinových houpadel Vícegenerační hřiště Bosonožská, výběr 
20. Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna souhlas s realizací projektu: „3D 

Skákací hřiště pro Starý Lískovec“ 
21. Stavba: „Přípojka PV – RD Šoustalova, Brno“; vyjádření k územnímu řízení 
22. Stavba: „Nástavba zázemí zahradní sauny, ul. Bosonožská 276/5“; vyjádření  

ke společnému oznámení záměru, resp. společnému souhlasu (společný územní 
souhlas a souhlas s ohlášeným stavebním záměrem) 

23. Stavba: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“; vyjádření pro územní řízení, 
resp. územní rozhodnutí 



 

 

24. Stavba: „Horkovodní napáječ Bítešská, ul. Labská – ul. Chironova“, přeložka vodovodu 
vyjádření pro společné územní a stavební řízení (společné povolení) 

25. Stavba: „Brno, Kroupova, parc. 499/4, úprava kNN“; vyjádření k územnímu 
rozhodnutí stavby 

26. Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem Města změna Stavby – 
Alternativní napojení Terminálu IDS Starý Lískovec a v souvislosti s projektem 
Vlastníka s názvem bytové domy Leskava III., Brno, Starý Lískovec 

27. Smlouva o produkci umělce – akce „Den radnice“ 
28. Zprávy o činnosti PO za rok 2021 
29. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2021 
30. Rozpočtové opatření č. 13 – transfer z města, přesun v rámci SPOD a veřejné zeleně  
31. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 

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

32. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci dodávky a služby: Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“  

33. „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ – zpráva  
o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 

34. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00065 na realizaci veřejné zakázky „Parkové úpravy 
vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ 

35. Vzor: Smlouva o nájmu bytu – nájemce Liga vozíčkářů, z.ú. 



 

 

1. Nabídkové řízení – „Oprava zdravotně technické instalace v bytech ve správě MČ Brno-
Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Oprava zdravotně technické instalace v bytech ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 

1. UCHYTIL s r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, IČO: 60734078 
email:  brno@uchytil.cz, 

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

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

4. H. P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČO: 05052955,  
email: info@hp36.cz 

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

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

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

 
Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
2.Oprava usnesení - Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 32 ze své 106. schůze konané dne 
15.06.2022. 
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 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, OVV zaslat nájemci uvedenou 
výpověď z nájmu bytu do 31.07.2022. 
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3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Labská č. o. 33, Brno      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00045 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, 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 00045 smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2022. 
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, v Brně-Starém Lískovci dle podmínek současného 
nájemce, na dobu neurčitou, stanovené nájemné ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.06.2022. 
 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX,  
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, v Brně-Starém Lískovci dle podmínek současného 
nájemce, na dobu neurčitou, stanovené nájemné ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.06.2022. 
 
6.Žádost o zřízení sídla podnikání FO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44992785 jako pronajímatelem a XXXXX, ulice Sevastopolská 
248/7, 625 00 Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany dohodly na 
podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas  
s umístěním sídla podnikání FO v bytě č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7  
v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou stranu smluvním stranám k podpisu do 22.07.2022.  
Po podpisu uvedené smlouvy oběma smluvními stranami dále pověřuje OSBB předložit 
souhlasné prohlášení majitele nemovitosti o zřízení sídla podnikání FO na ulici Sevastopolská 
7, Brno 625 00 k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanovi Krásnému.  
 
7.Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 12.390,00 Kč. 
 
 



 

 

8. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO – PREVENCE 
DIGITÁLNÍ PROPASTI 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvková organizace Mgr. Lence Špačkové, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 
100 000,- Kč bez DPH u zakázky „NPO-PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI pro ZŠ Bosonožská 9“. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku Základní školy, Brno, Bosonožská 9  
Mgr. Lenku Špačkovou.  
 
9. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO-ROBOTIKA 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvková organizace, Mgr. Lence Špačkové, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky 
nad 100 000,- Kč bez DPH u zakázky“ NPO-ROBOTIKA pro ZŠ Bosonožská 9“. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku Základní školy, Brno, Bosonožská 9  
Mgr. Lenku Špačkovou.  
 
10. Vyplácení odměn ředitelům ZŠ a MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení odměn ředitelům/ředitelkám školských 
zařízení zřizovaných Městskou částí Brno-Starý Lískovec s tím, že tuto odměnu si vyplatí 
z jimi zřizovaných fondů.  
Ukládá OSŠK o tomto ředitele informovat.  
 
11. 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“, výběr zhotovitele, VZMR  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
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“ zhotovitele Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku do 30. 6. 2022 a  předložit ke schválení smlouvu o dílo 
ihned. 
 
12. SOD č. 09 9 500 22 00049, 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“, VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 00049 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773, na 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“. Smlouva je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu.   



 

 

 
13.Žádost OREL jednota Brno-Starý Lískovec, o určení místa pro výsadbu lípy k výročí 
založení jednoty           
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výsadbou 1 ks lípy ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý 
Lískovec, na stanovišti č. 3, Elišky Přemyslovny – ve veřejné zeleni u kostela, podle 
autorizované přílohy č.2 bodu tohoto jednání, dle žádosti OREL jednota Brno-Starý Lískovec, 
se sídlem Malešovská 472/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 653 52 688 a za dodržení těchto 
podmínek:  

1) výsadbu provede žadatel na vlastní náklady 
2) výsadba bude provedena mimo trasy inženýrských/technických sítí, žadatel zajistí 

před výsadbou jejich vytýčení na vlastní náklady  
3) výsadba musí splňovat ukazatele Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK ČR – SPPK 

A02 001:2013 Výsadba stromů 
4) následnou péči o výsadbu, resp. trvalou péči, bude provádět žadatel na vlastní 

náklady  
5) následná péče musí splňovat ukazatele Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK ČR – 

SPPK A02 002:2013 Řez stromů a ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče  
o vegetační plochy     

6) výsadbu nebude MČ Brno-Starý Lískovec přebírat do své správy 
7) v případě úhynu stromu zajistí žadatel jeho odstranění a náhradu na vlastní náklady. 

 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 15. 7. 2022. 
 
14. Žádost MŠ, Brno, Labská 7, p. o., o vydání souhlasu ke kácení dřevin          
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks smrků omorika, rostoucích  
na pozemku p. č. 2260 k. ú. Starý Lískovec, dle žádosti Mateřské školy, Brno, Labská 7, 
příspěvková organizace, se sídlem Labská 268/7, Starý Lískovec, 625 00 Brno, zast. pí Irenou 
Andrlíkovou, ředitelkou, IČ 494 66 011 a ve smyslu odborných posudků ze dne 8. 6. 2022, 
zpracovaných Ing. Alešem Fišrem, soudním znalcem v oboru Ochrana přírody.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 15. 7. 2022. 
 

15. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pozemku p. č. 1684/20 
k. ú. Starý Lískovec, stavba „Stavební úprava tramvajové trati Bohunice – Starý Lískovec, 
etapa II., úsek Osová – Starý Lískovec“   
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně pozemku p. č. 
1684/20 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská, dle žádosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby  
a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 253 17 628, ze dne 20. 6. 2022, v termínu 1. 7. 2022 – 30. 
9. 2022, s uvedením plochy veřejné zeleně do původního stavu do 31. 10. 2022, za podmínek 
neomezeného a bezpečného průjezdu vozidel ke garážím do garážového dvora na pozemku 
svěřeném MČ Brno-Starý Lískovec p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská, jakéhokoliv 
omezování parkování na přilehlých komunikacích, zvláště pak parkoviště Dunajská 41-45, 
uvedení dotčené plochy do původního stavu, náhrad škod vzniklých na užívané ploše  
a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 15. 7. 2022. 



 

 

16.Dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00013  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00013, 
uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem 
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 255 38 543. Dodatek č. 1 je autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 1 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
17. Testování odpadkových košů zdarma 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s testováním odpadkových košů s lisem zdarma, dle 
nabídky OŽP MMB resp. HESTEGO a. s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov, IČ 634 75 073.   
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
nabízejícího do 15. 7. 2022. 
 
18. Žádost o účelovou dotaci na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad pro r. 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci na zajištění správy  
a údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad pro r. 2023 – provozní 
prostředky na činnosti spojené s úklidem kontejnerových stání na směsný komunální odpad 
a investiční prostředky (demolice a budování nových KS), která tvoří autorizovanou přílohu  
č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit žádost na OŽP MMB  
do 31. 7. 2022. 
 
19. Výměna pružinových houpadel Vícegenerační hřiště Bosonožská, výběr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy hřiště.cz, s.r.o., Zábrdovická 2, 
615 00 Brno, IČ: 28354303, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměnu 
pružinových houpadel Vícegenerační hřiště Bosonožská“ v ceně 263 000,- Kč bez DPH  
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi objednatelem: Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou Mgr. Vladanem 
Krásným, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem: společností hřiště.cz, s.r.o., 
Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303, zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem Fuxou. 
Návrh SOD tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá OVš zajistit realizaci veřejné zakázky. 
 
20.Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna souhlas s realizací projektu: „3D 
Skákací hřiště pro Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
- popis projektu „3D Skákací hřiště pro Starý Lískovec“ na území MČ Brno-Starý Lískovec, 
který je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání, 
- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „3D Skákací hřiště pro Starý Lískovec“ 
po dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna, 



 

 

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne  
v listopadu 2022. 
Souhlasí 
- s realizací předloženého projektu „3D Skákací hřiště pro Starý Lískovec“, který je 
autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání, 
- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 
Ukládá OVŠ informovat žadatele. 
  
21. Stavba: „Přípojka PV – RD Šoustalova, Brno“; vyjádření k územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přípojka PV – RD Šoustalova, Brno“ podle 
projektové dokumentace zhotovené společností MOX atelier s. r. o., U kotle 7, 252 29 Lety, 
IČ 06166822 a datované duben 2022. 

Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Přípojka PV – RD 
Šoustalova, Brno“ podle projektové dokumentace zhotovené společností MOX atelier s. r. o., 
U kotle 7, 252 29 Lety, IČO 06166822 a datované duben 2022 na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Přípojka PV – RD Šoustalova, 
Brno“ podle projektové dokumentace zhotovené společností MOX atelier s. r. o., U kotle 7, 
252 29 Lety, IČO 06166822 a datované duben 2022, a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
22. Stavba: „Nástavba zázemí zahradní sauny, ul. Bosonožská 276/5“; vyjádření  
ke společnému oznámení záměru, resp. společnému souhlasu (společný územní souhlas  
a souhlas s ohlášeným stavebním záměrem) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Nástavba zázemí zahradní sauny, Brno 
Bosonožská 276/5“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Josefem Bártou, bytem 
Přímá 14, 624 00 Brno a datované únor 2022 doporučuje starostovi MČ, aby společné 
oznámení záměru stavby: „Nástavba zázemí zahradní sauny, Brno Bosonožská 276/5“ podle 
projektové dokumentace zhotovené Ing. Josefem Bártou, bytem Přímá 14, 624 00 Brno  
a datované únor 2022 vzal na vědomí.  
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Nástavba zázemí zahradní 
sauny, Brno Bosonožská 276/5“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Josefem 
Bártou, bytem Přímá 14, 624 00 Brno a datované únor 2022, a sdělit usnesení žadateli  
do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
23. Stavba: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“; vyjádření pro územní řízení, resp. 
územní rozhodnutí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“ 
podle dokumentace předložené firmou EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 620 00 Brno, IČ 
25573829, datované 5/2022 a stanovuje následující podmínky: 
 
1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o 
ochraně zeleně v městě Brně.  
2. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. 
3. Nová kabelová trasa NN bude umístěna min. 2,5 m od stávajících dřevin. 



 

 

4. Kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti.  
5. 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. 
6. Pokud během stavby dojde ke škodám na veřejném prostranství, veřejné zeleni  
a vybavenosti ploch, uhradí škody stavebník v plné výši.    
 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: „Brno, Mikuláškovo náměstí – TS, kabel NN“ podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 620 00 Brno, IČ 25573829, datované 
5/2022, na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, Mikuláškovo náměstí – 
TS, kabel NN“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 
385/120, 620 00 Brno, IČ 25573829, datované 5/2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
24 Stavba: „Horkovodní napáječ Bítešská, ul. Labská – ul. Chironova“, přeložka vodovodu 
vyjádření pro společné územní a stavební řízení (společné povolení) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Horkovodní napáječ Bítešská, ul. Labská –  
ul. Chironova“ přeložka vodovodu, podle projektové dokumentace zhotovené firmou 
PROKAN smart, s. r. o., Píškova 585/4, 635 00 Brno, IČ 09507680, datované duben 2022  
a stanovuje následující podmínky: 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

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



 

 

11. 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.  

12. Stavební práce budou koordinovány s ostatními probíhajícími stavbami a záměry v dané 
lokalitě. Doklad o koordinaci bude předložen na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor 
všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno. 

13. Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek. 

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

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

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

komunikací budou provedeny protlakem. 
18. Pokud nebude možné vést potrubí protlakem, bude předloženo technické zdůvodnění.  
19. V případě poškození povrchů komunikací, bude provedena celoplošná oprava 

komunikace. 
20. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
21. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení 
stavby: „Horkovodní napáječ Bítešská, ul. Labská – ul. Chironova“ přeložka vodovodu, podle 
projektové dokumentace zhotovené firmou PROKAN smart, s. r. o., Píškova 585/4, 635 00 
Brno, IČ 09507680, datované duben 2022, vzal stavbu na vědomí s námitkou: 
- stavba bude koordinována s připravovanými stavbami na svěřených pozemcích a ve 

správě MČ Brno-Starý Lískovec, konkrétně stavba parkoviště Kyjevská, poloportály 
Bítešská, stavba parkoviště Labská, přeložka SO 403, kabel DPMB, rekonstrukce 
konečných stanic Jemelkova. 

 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Horkovodní napáječ 
Bítešská, ul. Labská – ul. Chironova“ přeložka vodovodu, podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou PROKAN smart, s. r. o., Píškova 585/4, 635 00 Brno, IČ 09507680, 
datované duben 2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.     
 
25. Stavba: „Brno, Kroupova, parc. 499/4, úprava kNN“; vyjádření k územnímu rozhodnutí 
stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Brno, Kroupova, parc. 499/4, úprava kNN“ 
podle projektové dokumentace zhotovené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., Vlhká 194/25, 
602 00 Brno, IČ 03958833, datované květen 2022 a stanovuje následující podmínky: 

22. 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. 

23. 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.  

24. 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. 

25. Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek. 

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

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

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
29. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
30. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
31. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
32. Veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 
 

Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Brno, Kroupova, 
parc. 499/4, úprava kNN“, podle dokumentace předložené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., 
Vlhká 194/25, 602 00 Brno, IČ 03958833, datované květen 2022, na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, Kroupova, parc. 499/4, 
úprava kNN“, podle dokumentace předložené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., Vlhká 194/25, 
602 00 Brno, IČ 03958833, datované květen 2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
26. Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem Města změna Stavby – 
Alternativní napojení Terminálu IDS Starý Lískovec a v souvislosti s projektem Vlastníka 
s názvem bytové domy Leskava III., Brno, Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 



 

 

27. Smlouva o produkci umělce – akce „Den radnice“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje svoje usnesení pod bodem č. 52 ze 106. schůze Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 15.6.2022, kterým schválila 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., se sídlem Ringhofferova 
975, 251 68 Všedobrovice, IČ: 27443370, na straně druhé. 
 
Projednala a doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit 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., se sídlem Ringhofferova 975, 251 
68 Všedobrovice, IČ: 27443370, na straně druhé.  
Předmětem této smlouvy je vystoupení umělce, zpěvačky Petry Janů na akci „Den radnice“, 
která se koná dne 17.09.2022. 
Pověřuje vedoucí OSŠK zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
28. Zprávy o činnosti PO za rok 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 
organizací za rok 2021, které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
29.Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání. 
Schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý 
Lískovec do fondu rezervního. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
30. Rozpočtové opatření č. 13 – transfer z města, přesun v rámci SPOD a veřejné zeleně  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
31. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci dodávky a služby: Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s hodnocením cenové nabídky podané firmou JŠ 
projekční a inženýrská, s.r.o., se sídlem Olomučany 188, 67903 Olomučany, IČ: 28344669, 
která nebyla oslovena k podání cenové nabídky na základě usnesení č. 56 přijatém na 106. 
schůzi RMČ konané dne 15.6.2022. 
Schvaluje firmu JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP při realizaci dodávky a služby: Rekonstrukce 
plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
 



 

 

32. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci dodávky a služby: Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ  
E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy  
č. 09 9 500 22 00063 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci dodávky a služby: Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 10, 
Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou JŠ projekční a 
inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 28344669 zastoupenou Ing. Jiřím 
Šlanhofem  
a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
33. „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ – zpráva  
o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, 
IČ: 25538543 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Parkové úpravy vnitrobloku BD 
Dunajská 1-5, 7-15, 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 „Parkové úpravy vnitrobloku BD 
Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“.  
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Zpráva 
o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
34. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00065 na realizaci veřejné zakázky „Parkové úpravy 
vnitrobloku BD Dunajská 1-5, 7-15, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
22 00046 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Parkové úpravy vnitrobloku BD Dunajská 1-5,  
7-15, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 zastoupenou Ivanem Trunečkou, jednatelem a 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. K podpisu smlouvy může dojít nejdříve po uplynutí 
lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele, tj. 16. 07. 2022.  Návrh SOD je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
35.Vzor: Smlouva o nájmu bytu – nájemce Liga vozíčkářů, z.ú. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu bytu pro nájemce Liga 
vozíčkářů, z.ú., Bzenecká 4226/23 Židenice, 628 00 Brno.  
Předmětná smlouva o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 

 
 
 
 
 


