
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 110. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 10.8.2022 v 16:00 hodin, 

jednání formou videokonference 

 
 

1. Žádost o snížení nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola 
s.r.o., objekt Krymská 2 

2. Žádost o souhlas majitele objektu se stavebními úpravami, Montessori Institut, 
základní škola a mateřská škola s.r.o., objekt Krymská 2 

3. Osvobození od příslušenství z pohledávek, které byly uhrazeny s využitím institutu 
„Milostivého léta“ 

4. Úprava smlouvy o nájmu bytu – Liga vozíčkářů 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno 
6. Pronájem volného bytu vyčleněného pro válečné uprchlíky z Ukrajiny – nepřijetí 

pronájmu 
7. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku 
8. Stavba: „Novostavba RD a novostavba garáže – RD XXX“; vyjádření ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení 
9. Stavba: „Příjezdová komunikace k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“; vyjádření 

k územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému řízení 
10. Stavba: „Stavební úpravy rodinného domu Brno, Jemelkova XX“; souhlas s ohlášením 

stavby 
11. Stavba: „Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami“; změna stavby 

před dokončením 
12. Stavba: „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“; vyjádření k projektové 

dokumentaci a vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
13. Stavba: „Přístavba odborných učeben – EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.“; vyjádření  

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, souhlas vlastníka pozemku s kácením 
v samostatné působnosti MČ Brno-Starý Lískovec 

14. Stavba: „Zasklení bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření pro 
stavební řízení (změna dokončené stavby) 

15. Stavba: „TR BOB – adaptace BSP pro provozní pracovníky“; vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení 

16. 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“ 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00076 na veřejnou zakázku „Přesun 
hřiště pro psy Labská, Brno-Starý Lískovec“ 

18. Jednorázové proplacení náhrady za autorský dozor Ing. Jiřímu Šlanhofovi 
19. Standard stojanů kol Brno – žádost o vyjádření 
20. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad  
na veřejných prostranstvích Brno-Starý Lískovec“ 



 

 

21. Rozpočtové opatření č. XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů 
vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 do hlavní činnosti 

22. Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 
23. Smlouvy o reklamní činnosti 
24. Zadání veřejné zakázky na akci „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
25. Rozpočtové opatření č. 17 — transfer z kraje pro JSDH a převod odpisů VHČ do FBV 
26. Žádost o stanovisko k pozemku p. č. 244/12 k. ú. Starý Lískovec 
27. Prostor pro kampaň k volbám ve Starolískoveckém zpravodaji 
28. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a údržba bytu 

školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“. 
29. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 22 00079 na zakázku malého rozsahu „Oprava  

a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
30. Záměr veřejné zakázky – „Oprava zdravotně technické instalace v bytech ve správě 

MČ Brno-Starý Lískovec“ 
31. Návrh provozního řádu Park ul. Kroupova 
32. Oprava účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec – schválení 

postupu 



 

 

 
1. Žádost o snížení nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o., 
objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje ponížení celkového nájemného vyplývajícího 
z Nájemní smlouvy č. 09 9 400 18 00052 ze dne 29.06.2018, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavřené mezi stranami Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o. 
zastoupenou Mgr. Bc. Petrou Komárkovou, Ph.D. a Statutárním městem Brnem zastoupeným 
starostou MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným, o nájemné za prostory bývalého 
penzionu U Vojty o výměře 134,3 m2 od 01.07.2022 do 30.09.2022. Nový předpis pro kvartál 
3/2022 stanovuje Rada MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 227.096,- Kč.  
Pověřuje OSBB vyrozumět žadatele o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
2. Žádost o souhlas majitele objektu se stavebními úpravami, Montessori Institut, základní 
škola a mateřská škola s.r.o., objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se stavebními úpravami dle doložené dokumentace 
na stavbě občanského vybavení na ulici Krymská č. or. 2, provedenými na náklady nájemce 
Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. zastoupenou Mgr. Bc. Petrou 
Komárkovou, Ph.D., jednatelkou umožňující navýšení kapacity mateřské školy z 9 na 24 žáků.  
Pověřuje OSBB informovat nájemce o tomto usnesení, v případě schválení vydáním souhlasu 
se stavebními úpravami. 
 
3. Osvobození od příslušenství z pohledávek, které byly uhrazeny s využitím institutu 
„Milostivého léta“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vzít  
na vědomí osvobození od příslušenství z pohledávek uhrazených podle čl. IV., bodu 25., odst. 
1 zákona č. 286/2021 Sb., a to: bývalému nájemci bytu č. 18 na ul. Kosmonautů č. o. 19 
v Brně-Starém Lískovci paní XXXX částku ve výši 326.406 Kč, bývalému nájemci bytu č. 11 na 
ul. Labská č. o. 15 v Brně-Starém Lískovci panu XXXX částku ve výši 327.239 Kč a částku ve 
výši 636.277 Kč a bývalému nájemci bytu č. 1 na ul. Labská č. o. 25 v Brně-Starém Lískovci 
panu XXXX částku ve výši 681.220 Kč.  
 
4. Úprava smlouvy o nájmu bytu – Liga vozíčkářů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorové dodatky ke smlouvám o nájmu bytu pro 
nájemce Liga vozíčkářů, z.ú., Bzenecká 4226/23 Židenice, 628 00 Brno.  
Předmětné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 31.08.2022.   
 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00056 o zániku nájmu bytu k 
bytu č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXX, nar. XXXX a 
XXXX, nar. XXXX. 



 

 

Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00056 smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2022. 
 
6. Pronájem volného bytu vyčleněného pro válečné uprchlíky z Ukrajiny – nepřijetí 
pronájmu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 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 XXXX. 
Pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Dvořáčka podpisem smlouvy o bezúplatném ubytování/  
o nájmu bytu 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 bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.08.2022. 
 
7. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku 
 
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 XXXX, ulice Kurská 295/2,  
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 spolku Folk You, z. s. v bytě č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2  
v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou stranu smluvním stranám k podpisu do 26.08.2022.  
Po podpisu uvedené smlouvy oběma smluvními stranami dále pověřuje OSBB předložit 
souhlasné prohlášení majitele nemovitosti o zřízení sídla spolku Folk You, z. s. na ulici Kurská 
2, Brno 625 00 k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanovi Krásnému.  
 
8. Stavba: „Novostavba RD a novostavba garáže – RD XXXX“; vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Novostavba RD a novostavba garáže – RD 
Krškovi“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér KOSTKA s. r. o.,  
Fr. Hrubína 1106, 674 01 Třebíč, IČ 07178379, předložené stavebníkem XXXX  
a XXXX, Valašská XX, 625 00 Brno, datované březen 2021. 
Souhlasí s připojením a vybudováním pojízdné plochy (vjezd do garáže) na pozemku p. č. 
998/43(vlastníkem jsou manželé Krškovi) na přilehlou účelovou komunikaci pozemek p. č. 
2432/1, která je ve správě MČ. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník řízení vzal stavbu: „Novostavba RD  
a novostavba garáže – RD Krškovi“ podle projektové dokumentace vypracované firmou 
Ateliér KOSTKA s. r. o., Fr. Hrubína 1106, 674 01 Třebíč, IČ 07178379, předložené 
stavebníkem XXXX a XXXX, Valašská XX, 625 00 Brno, datované březen 2021 na vědomí bez 
námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Novostavba RD a novostavba 
garáže – RD Krškovi“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Ateliér KOSTKA  
s. r. o., Fr. Hrubína 1106, 674 01 Třebíč, IČ 07178379, předložené stavebníkem XXXX a XXXX, 



 

 

Valašská XX, 625 00 Brno, datované březen 2021 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
9. Stavba: „Příjezdová komunikace k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“; vyjádření 
k územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
10. Stavba: „Stavební úpravy rodinného domu Brno, Jemelkova XX“; souhlas s ohlášením 
stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s ohlášením stavby „stavební úpravy rodinného domu 
Brno, Jemelkova XX“ na pozemku p. č. 289/2, sousedícím s pozemkem p. č. 287/1, který je 
svěřen MČ. 
Souhlas vlastníka svěřeného pozemku p. č. 287/1 k ohlášení stavby na sousedním pozemku 
p. č. 289/2 bude vyznačen na situačním výkresu a opatřen podpisem starosty městské části 
Brno-Starý Lískovec dle ust. § 105 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu koordinační situační výkres stavby 
 
11. Stavba: „Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami“; změna stavby 
před dokončením 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Novostavba rodinného domu s dvěma 
bytovými jednotkami“ – změna stavby před dokončením předloženou Daycare Centre, z. s., 
Horákov 513, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 06460453 a datovanou květen 2022. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi MČ, aby vzal stavbu: “Novostavba 
rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami“ – změna stavby před dokončením, 
předloženou Daycare Centra, z. s., Horákov 513, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 06460453  
a datovanou květen 2022 na vědomí bez připomínek.  
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Novostavba rodinného 
domu s dvěma bytovými jednotkami“ – změna stavby před dokončením předloženou 
Daycare Centre, z. s., Horákov 513, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 06460453 a datovanou květen 
2022,  
a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
12. Stavba: „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“; vyjádření k projektové 
dokumentaci a vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího 
provozu“ podle projektové dokumentace vypracované firmou BKB Metal, a. s., Hlubinská 
917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25355643 v zastoupení stavebníka Fakultní 
nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ 65269105 a datované srpen 2022. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník společného územního  
a stavebního řízení vzal stavbu: „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“ podle 
projektové dokumentace doručené BKB Metal, a. s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČ 25355643, dne 13. 7. 2022 a datovanou srpen 2022 na vědomí bez 
námitek. 
 



 

 

Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „FN Brno – Rekonstrukce 
stravovacího provozu“ podle projektové dokumentace doručené BKB Metal, a. s., Hlubinská 
917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25355643 a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů 
po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.    
  
13. Stavba: „Přístavba odborných učeben – EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.“; vyjádření ke 
společnému územnímu a stavebnímu řízení, souhlas vlastníka pozemku s kácením 
v samostatné působnosti MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přístavba odborných učeben – EKO 
GYMNÁZIUM o.p.s.“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. arch. Jiřím Pelikánem, 
Langrova 27, 627 00 Brno, IČ 67059457 a datované 06/2022. 
 
1) souhlasí dle čl. 22 odst. 1 písm. g) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, s kácením dřevin na 
pozemcích zeleně veřejné p. č. 2219/23, ul. Labská, konkrétně 1 ks smrk pichlavý var. 
stříbrný, 3 ks smrk ztepilý, 1 ks borovice lesní a 1 ks borovice černá, pro stavbu „Přístavba 
odborných učeben – EKO GYMNÁZIUM o.p.s.“ a stanovuje následující podmínky: 
- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. z pravidla od 1. 11.  
do 31. 3. kalendářního roku. 
- Dřevo z kácených dřevin bude přednostně využito a nabídnuto občanům  
a organizacím sídlícím v MČ Brno-Starý Lískovec k využití, větve budou štěpkovány a použity 
k mulčování dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec. 
- Vzhledem k tomu, že zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, nevyžaduje povolení kácení dřevin do obvodu kmene 80 cm, RMČ 
požaduje kompenzaci za kácení 6 ks podlimitních stromů. 
- Náhradní výsadba bude provedena do veřejné zeleně správce MČ Brno-Starý 
Lískovec. 
 
2) Nájemce EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. požádá o ukončení Smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 09 2 500 18 00008. 
 
3) EKO GAMNÁZIUM BRNO o. p. s. požádá o uzavření nové Smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pozemek pod stavbou „Přístavba odborných učeben – EKO GYMNÁZIUM 
o.p.s.“, před zahájením stavby. 
 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal 
stavbu: „Přístavba odborných učeben – EKO GYMNÁZIUM o.p.s.“ podle projektové 
dokumentace zhotovené Ing. arch. Jiřím Pelikánem, Langrova 27, 627 00 Brno, IČ 67059457  
a datované 06/2022 na vědomí bez námitek. 
 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Přístavba odborných učeben 
– EKO GYMNÁZIUM o.p.s.“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Arch. Jiřím 
Pelikánem, Langrova 27, 627 00 Brno, IČ 67059457 a datované 06/2022, a sdělit usnesení 
žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.    
 
 



 

 

14. Stavba: „Zasklení balkonů bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“; vyjádření 
pro stavební řízení (změna dokončené stavby) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Zasklení balkonů bytového domu Vltavská 
2, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jiřím Šlanhofem, 
Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ 28344669, zastupující SmB, městskou část Brno-Starý 
Lískovec a datované červen 2022. 
 
Souhlasí se stavbou: „Zasklení balkonů bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, IČ 28344669, zastupující SmB, městskou část Brno-Starý Lískovec a datované 
červen 2022, stanovuje následující podmínky: 
- Před realizací stavby je nutné oslovit slečnu Lucii Honzovou, odbor všeobecný 
a domluvit se na podmínkách o umístění lešení na pozemku p. č. 2738/1 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace ve správě MČ). 
- Před realizací stavby je nutné oslovit Mgr. Jarmilu Kaplanovou, vedoucí 
odboru všeobecného a domluvit se na podmínkách o umístění lešení na pozemku p. č. 
2743/11 (ostatní plocha, zeleň ve správě MČ). 
 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
15. Stavba: „TR BOB – adaptace BSP pro provozní pracovníky“; vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „TR BOB – adaptace BSP pro provozní 
pracovníky“ podle projektové dokumentace zhotovené společností Atelier 101, s. r. o., 
Banskobystrická 662/151, 662/151, 621 00 Brno, IČ 27718361 a datované únor 2022. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal 
stavbu: „TR BOB – adaptace BSP pro provozní pracovníky“ podle projektové dokumentace 
zhotovené společností Atelier 101, s. r. o., Banskobystrická 662/151, 662/151, 621 00 Brno, 
IČ 27718361 a datované únor 2022 na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „TR BOB – adaptace BSP pro 
provozní pracovníky“ podle projektové dokumentace zhotovené společností Atelier 101,  
s. r. o., Banskobystrická 662/151, 662/151, 621 00 Brno, IČ 27718361 a datované únor 2022,  
a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
16. 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“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PD Rozšíření ploch, 
oprava chodníků a oplocení u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“, který je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
1. Projektum s.r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno, IČO: 04431723 



 

 

2. JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, Olomučany 679 09, IČO: 283 44669 
3. STAVOPROJEKTA spol. s.r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČO: 18824307 
 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
3. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 22 00076 na veřejnou zakázku „Přesun hřiště 
pro psy Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 22 00076 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Přesun hřiště pro psy Labská, 
Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem MTC stav, s.r.o., Slunečná 4, 
634 00 Brno, IČ: 485 29 303 zastoupenou Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

18. Jednorázové proplacení náhrady za autorský dozor Ing. Jiřímu Šlanhofovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s jednorázovým proplacením faktury na část plnění 
autorského dozoru Ing. Jiřímu Šlanhofovi, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
za období od 2/2022–7/2022, tj. 72.000 Kč vč. DPH. 
Ukládá OVš učinit úkony k zajištění proplacení faktury. 
 
19. Standard stojanů kol Brno – žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dokument Standard stojanů kol, který definuje 
standardy pro použití a umístění veřejných stojanů jízdních kol na území města Brna. 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
20. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
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“, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 

 

Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
1. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ 25571192  
2. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 
3. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 
 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 
7. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
9. Bc. Jana Humpolíková (referent odboru vnitřních věcí) 
10. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
11. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
12. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
13. Veronika Dušková (referent odboru všeobecného) 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky  
 
21. Rozpočtové opatření č. XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů 
vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) schválit   v souladu s článkem 76, odst. 52 Statutu města Brna převod finančních 
prostředků ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2021 ve výši 693 419,76 Kč do hlavní činnosti, 
 
2) schválit převod finančních prostředků ve výši 10 % odpisů dlouhodobého majetku z Fondu 
bytové výstavby za rok 2021 ve výši 742 484,32 Kč do hlavní činnosti, 
 
3) schválit rozpočtové opatření č. XX, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
22. Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý 
Lískovec schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu 
města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2024–2028, který je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
23. 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: 07072368 DVASTAF GROUP s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno        
IČ: 25526171 S – Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 



 

 

 
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. 
 
24. Zadání veřejné zakázky na akci „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
„Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec, kterou zpracoval Ing. Jiří Šlanhof, 
Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 na základě SOD č. 09 9 500 19 00012, 
která je uložena na ÚMČ-OVš.  
Součástí PD Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec je změna dokončené stavby, 
kdy u stávajícího objektu budou zatepleny obvodové stěny, střecha i stropy suterénu  
a vyměněny všechny výplně otvorů obvodového pláště. Součástí stavby jsou i vnitřní 
stavební úpravy nenosných konstrukcí, kdy je do budoucna plánována změna využití prostor 
v 1.NP. Účel stavby zůstává beze změn. Do budoucna se v 1.NP uvažuje změna užívání-místo 
stávající kuchyně a bytu školníka jedna třída základní školy a dále místo původní ubytovny 
jednotřídní mateřská škola. Nezbytné stavební úpravy jsou zahrnuté do předmětné PD, 
změna užívání však bude řešena v budoucnu samostatně v návaznosti na plánování investic  
a využití objektu. 
 
Dále schvaluje stavební práce na akci: „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
s předpokládanou hodnotou cca 11.688.940,89 Kč bez DPH, dle PD „Zateplení objektu 
Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ Ing. Jiřího Šlanhofa, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 
689 03 316. Předmětem stavebních prací bude zateplení budovy a pouze pravá část 1. NP 
(od místnosti 1.16 – 1.21 v novém stavu dle PD), kde vznikne jednotřídní mateřská škola. 
 
Souhlasí s tím, aby společnost ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu 
s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ ze dne 16. 8. 2017, zahájila činnost pro 
zadání veřejné zakázky na akci: „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“. 
 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 
25. Rozpočtové opatření č. 17 — transfer z kraje pro JSDH a převod odpisů VHČ do FBV 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 17, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
26. Žádost o stanovisko k pozemku p. č. 244/12 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o stanovisko k prodeji/směně pozemku p. č. 
244/12 o výměře 37 m2, ve vlastnictví SmB, podanou paní XXXX, bytem XXXX, 625 00 Brno. 
Doporučuje ZMČ souhlasit s prodejem pozemku p. č. 244/12, k. ú. Starý Lískovec o výměře 
37 m2, ve vlastnictví SmB, paní XXXX, XXXX 625 00 Brno. 



 

 

Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
27. Prostor pro kampaň k volbám ve Starolískoveckém zpravodaji 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje umístění prezentace kandidujících politických 
subjektů v rámci volební kampaně 2022 na stránkách Starolískoveckého zpravodaje. 
 
28. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a údržba bytu 
školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní 
náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
29. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 22 00079 na zakázku malého rozsahu „Oprava  
a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 00079 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem firmou 
Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303, 
zastoupenou Ing. Tiborem Vališem, na akci „Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 2, 
Brno-Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu ihned.  
 
30. Záměr veřejné zakázky – „Oprava zdravotně technické instalace v bytech ve správě MČ 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr realizace veřejné zakázky „Oprava zdravotně 
technické instalace v bytech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“. Předmětem této zakázky 
jsou dodávky stavebně-montážních prací a oprav zdravotně technické instalace u bytových 
domů ve správě MČ Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá Odboru všeobecnému zajistit realizaci veřejné zakázky. 
 
31. Návrh provozního řádu Park ul. Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provozní řády pro Park ul. Kroupova a jejich umístění 
dle projektové dokumentace „Park ul. Kroupova“ s tím, že v textu bude opravena chyba  
ve slově “trenažer“, v záhlaví opraveno PARK TOČNÁ na PARK KROUPOVA a specifikována 
RMČ, která provozní řády schválila. Provozní řády jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit výrobu cedulí a jejich instalaci.  
 

 

 



 

 

32. Oprava účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec – schválení 
postupu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postup při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava účelové komunikace na ul. Kroupova u parku, Brno-Starý Lískovec“ schválené dne 
18. 5. 2022, na 104. schůzi RMČ pod bodem č. 26, kdy při realizaci byl zjištěn havarijní stav 
zídky, která se měla pouze pohledově opravit. O tyto práce bude smlouva  
č. 09 9 500 22 00038 ponížena. 
Bere na vědomí, že bylo vypsáno dne 9. 8. 2022 zadání veřejné zakázky malého rozsahu  
na opravu zídky u účelové komunikace na ul. Kroupova, Starý Lískovec, které nepodléhá 
schválení RMČ. 
 

 
 


