
 

 

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

VÝPIS 
 

ze 111. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 24.8.2022 v 16:00 hodin, 

jednání formou videokonference 

 
1. Žádost o částečné odpuštění nájmu 
2. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Projektová dokumentace pro provádění kompletačních oprav po požáru v objektu 
SVČ Kosmonautů 633/4“  

3. Navýšení limitu finančních prostředků na opravy bytových jader bytů svěřených  
do správy MČ Brno-Starý Lískovec 

4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 15 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 22 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 7.podlaží domu č. or. 4 na ulici Kurská 
v Brně.“ 

7. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 situovaném v 5. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská 
v Brně“ 

8. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 9 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00059, Vratislav Šustr 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00060, Ing. Roman Benža 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00061, MTC-Stav s.r.o. 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00062, MTC-Stav s.r.o. 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00063, Michael Presl 
14. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PD 

Rozšíření ploch, oprava chodníků a oplocení u objektu Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec“ – výběr zhotovitele 

15. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba 3 klecových kontejnerových stání na komunální odpad  
na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, VZMR – výběr zhotovitele 

16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00036 na veřejnou zakázku „Provádění 
stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-
Starý Lískovec“ 

17. Skončení nájmu XXXXX, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým 
dvorem p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec, uzavřená s XXXXX a XXXXX 



 

 

18. Rozpočtové opatření č. 18 — oprava bytu školníka MŠ Oderská, navýšení výdajů 
v oddílu Veřejná správa a Požární ochrana, navýšení příjmů a výdajů v rámci akce Den 
radnice  

19. Oprava účelové komunikace Mikuláškovo náměstí 
20. Malba trafostanice – žádost o příspěvek na barvy 
21. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru-obědy pro děti 
22. Smlouvy o reklamní činnosti 
23. Změnový list č. 1 a dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 22 00013 
24. Občanský podnět – zhotovení chodníku 

 



 

 

 
1. Žádost o částečné odpuštění nájmu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu z nájemného za měsíc červen 2022 ve výši  
75 %, která činí 9.854 Kč nájemci XXXXX nar. XXXXX, která je na základě smlouvy  
č. 09 2 400 22 00033 ze dne 16.05.2022 nájemcem bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 5 Brno-Starý Lískovec. Přeplatek ve výši 9.854 Kč, který tak vznikne oproti 
již uhrazenému předpisu bude nájemci vyplacen. 
Ukládá OSBB vyrozumět nájemkyni XXXXX o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec.  
 
2. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění kompletačních oprav po požáru v objektu SVČ Kosmonautů 
633/4“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Kompletační opravy po požáru v objektu 
SVČ Kosmonautů 633/4. 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění kompletačních oprav po požáru v objektu SVČ Kosmonautů 
633/4“, který je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
 

4. se svoláním komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min. 
3 členů: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
3. Jan Kovář (bytový technik) 
4. Marta Zavadilová (referent odboru správy budov a bytů) 
5. Radmila Vicanová (referent odboru správy budov a bytů) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit vybrané uchazeče k podání cenové nabídky.  
 
3. Navýšení limitu finančních prostředků na opravy bytových jader bytů svěřených  
do správy MČ Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1 / Finanční podíl OSBB na opravě bytového jádra ve výši 120 000 Kč s tím, že nájemce bytu 
provede se souhlasem OSBB opravu bytového jádra dle vlastních představ na vlastní náklady 



 

 

a po dokončení prací, kontrole, doložení daňových dokladů OSBB bude nájemci proplacen 
finanční podíl ve výši 120 000 Kč. 
 
2 / navýšení limitu finančních prostředků na standardní provedení opravy bytového jádra  
a elektroinstalace bez finančního podílu nájemce bytu v havarijních případech plně  
na náklady OSBB, nejvíce do výše 220 000 Kč (tato částka zahrnuje práce zednické, instalo  
a elektro), bez možnosti volby úprav a výběru zařizovacích předmětů ze strany nájemce 
předmětného bytu. 
 

4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 15 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 15 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 45, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost Ing. Roman Benža jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 581.985,70 Kč bez DPH a zárukou díla  
72 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. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 22 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 22 situovaném v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 45, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost MTC-stav s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 666.233 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. 
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 7.podlaží domu č. or. 4 na ulici Kurská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 7. podlaží domu č. or. 4 
na ulici Kurská v Brně“ provedla společnost Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
179.995 Kč. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
 
 



 

 

7. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 18 situovaném v 5. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská v Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 18 situovaném v 5. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Kyjevská v Brně“ provedla společnost MTC-stav s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 548.077,51 Kč bez DPH 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. 
 
8. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 9 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 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. 9 situovaném v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Michael Presl jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 257.731 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. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00059, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
22 00059 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele,  
kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového 
jádra bytu č. 32, nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 4 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
156.517 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00059 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.08.2022. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00060, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00060 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  
Ing. Roman Benža, Merhautova 3/925, 613 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 15, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 4. podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně v nabídkové ceně 
581.985,70 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 00060 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 09.09.2022. 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00061, MTC-Stav s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00061 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  
MTC-Stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 22, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 6. nadzemním podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové 
ceně 579.333,39 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 00061 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 09.09.2022. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00062, MTC-Stav s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00062 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, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy  
je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 18, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 5. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 
548.077,51 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 00062 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 09.09.2022. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00063, Michael Presl 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00063 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. 9, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 2. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové 
ceně 257.731 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 00063 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 09.09.2022. 
 
14. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„PD Rozšíření ploch, oprava chodníků a oplocení u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ 
– výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „PD 
Rozšíření ploch, oprava chodníků a oplocení u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ – 
pořadí uchazečů dle ceny: 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 
Olomučany 679 09, IČO: 283 44669 

205 000  1. 

STAVOPROJEKTA spol. s.r.o., Kounicova 67, 602 
00 Brno, IČO: 18824307 

299 000 2. 

 

Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 16. 8. 2022, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, Olomučany  
679 09, IČO: 283 44669, akce bude realizována na základě objednávky a pověřuje starostu 
městské části Brno-Starý Lískovec jejím podpisem. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit objednávku k podpisu. 
 
15. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba 3 klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, VZMR – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba 3 klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“ – pořadí uchazečů dle ceny: 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, 
IČ 03894231 

886.601,45 1. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 15. 8. 2022, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231  
a smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 000?? uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno a A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231,  
na „Demolice a výstavba 3 klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 



 

 

 
16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00036 na veřejnou zakázku „Provádění 
stavebních úprav prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace  
a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 22 00036 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Provádění stavebních úprav 
prostor školní kuchyně, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna 
stávajících obkladů, dlažeb a výmalba MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou Bryka s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 07899009, 
zastoupenou Petrem Brychtou, jednatelem společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.1 vč. příloh k SOD je přílohou bodu tohoto jednání. 
 

17. Skončení nájmu Helena Hradilová, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod 
garážovým dvorem p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec, uzavřená s Filipem Mondem a Ravit 
Mond 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením nájmu části pozemku p. č. 1943 k. ú. 
Starý Lískovec při ulici Irkutská, s ukončením smlouvy čj. 09 2 500 15 00143 dohodu. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/52 
z užívané plochy pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý 
Lískovec, při ulici Irkutská, mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a Filipem Mondem, bytem Jiráskova 
256/57, 602 00 Brno a Ravit Mond, bytem Krymská 9, 625 00 Brno, podle vzorové smlouvy 
schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 

18. Rozpočtové opatření č. 18 — oprava bytu školníka MŠ Oderská, navýšení výdajů 
v oddílu Veřejná správa a Požární ochrana, navýšení příjmů a výdajů v rámci akce Den 
radnice  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
19. Oprava účelové komunikace Mikuláškovo náměstí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s cenovou nabídkou akciové společnosti Brněnské 
komunikace, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, a to na opravu účelové 
komunikace na ul. Mikuláškovo náměstí na částku 108 919,90 Kč bez DPH, která byla podána 
v souladu s § 11 zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit objednávku starostovi k podpisu. 
 
20. Malba trafostanice – žádost o příspěvek na barvy 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s poskytnutím peněžního příspěvku na malbu 
trafostanice. 



 

 

Ukládá odboru všeobecnému informovat žadatele a prověřit případná místa vhodná k malbě 
a předložit RMČ ke schválení. 
 
21. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru-obědy pro děti 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 18 466 Kč pro 3 žáky ze Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, a to od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro 
děti pro školní rok 2022/2023. Pověřuje OSŠK informováním školského zařízení o výsledku.  
 
22. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele  
a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
IČ: 60734078  UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
IČ: 606 96 052  Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno 
IČ: 70411905  Zdeněk Kheil, Lidická 700/19, 602 00, Brno - Veveří 
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 31.08.2022.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 17.09.2022  
u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Změnový list č. 1 a dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 22 00013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 1 a dodatek č. 2 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. Změnový list  
č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. Dodatek č. 2 je autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 2 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 

24. Občanský podnět – zhotovení chodníku 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí podnět Ing. Kučerové. 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat Ing. Kučerové odpověď, že Dopravním podnikem města 
Brna a.s. bylo přislíbeno zhotovení prošlapu v místech uvedených v podnětu Ing. Kučerové. 
 
 

 
 
 


