
 

 

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

 VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 115. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 19.10.2022 v 16:30 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 3 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně“ 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 20 situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně“ 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 28 situovaném v 7.podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00071, Vratislav Šustr 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00070, Vratislav Šustr 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00068, Vratislav Šustr 
7. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 41, Brno-

Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
8. Žádost o vrácení poměrné části finančního daru 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
11. Přechod nájemního práva – XXXXX 
12. Přechod nájemního práva – XXXXX 
13. Pronájem volných bytů 
14. Pronájem volných bytů  
15. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2023 
16. Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2022-2023 
17. Žádost o odstranění doplněné tyče v oplocení SVČ Linka 
18. Stavba: „Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice Elišky Přemyslovny“; vyjádření pro 

územní řízení 
19. Poškození vozidla při údržbě silniční zeleně Dunajská 25, p. XXXXX 
20. Stavba „Soubor staveb Západní brána“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý 

Lískovec k projektové dokumentaci pro změnu rozhodnutí o umístění stavby 
21. Stavba: „Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 1684/169 – veřejná zeleň, vedoucí 

k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“; vyjádření k územnímu a stavebnímu 
řízení, resp. společnému řízení 

22. Osvědčení objednatele na zakázku malého rozsahu „Oprava a údržba bytu školníka 
v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ 

23. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 

24. Rozpočtové opatření č. 25 — transfer z města pro SVČ, změny účelu transferů 
z města, přesun v rámci oddílu Ochrana životního prostření, navýšení oddílu Požární 
ochrana a Školské služby 



 

 

25. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  
a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
 



 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
 č. 3 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 20, situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Vratislav Šustr jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 325.192,83 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. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 20 situovaném v 4. 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. 20, situovaném v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Vratislav Šustr jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 558.654,59 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. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 28 situovaném v 7.podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 28 situovaném v 7. podlaží domu  
č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost Vratislav Šustr, jako nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 168.454,35 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00071, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00071 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 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, 
kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 3,  
o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně 
v celkové ceně 325.192,83 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 00071 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 28.10.2022. 



 

 

5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00070, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00070 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 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, 
kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 20, 
o velikosti 3+1, nacházejícím se v 4. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně v celkové ceně 558.654,59 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 00070 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 28.10.2022. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00068, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
22 00068 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. 28, nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 45 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
168.454,35 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 00068 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.10.2022. 
 
7. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 41, Brno-
Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 41, Brno-Starý 
Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 

1. REKOSTAV-ZTI, s. r.o., Vídeňská 189/102f, 619 00 Brno, IČO: 25342720,  
email: info@rekostav-zti.cz, 

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

3. PH TRADE s. r. o., Bayerova 4, 602 00 Brno, IČO: 60737875,  
email: phtrade@ptrade.cz, 

4. AZ TOPENÁŘI, spol. s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, IČO: 48909840,  
email: info@aztopenari.cz 

5. Daniel Kříž, Hlavní 273/76, 664 48 Moravany, IČO: 68101988,  
email: kriz.dann@seznam.cz 
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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. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Lucie Honzová – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
8. Žádost o vrácení poměrné části finančního daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje vrácení finanční částky 60 000,- Kč tj. poloviny 
finančního daru připsaného na účet MČ Brno-Starý Lískovec, na základě Darovací smlouvy  
a smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu č. 09 9 400 21 00048 ze dne 08.07.2021, 
uzavřené mezi zesnulou XXXXX a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, XXXXX, dceři zesnulé XXXXX. 
Ukládá OSBB vyrozumět XXXXX o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. X, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, s paní XXXXX,  
nar. XXXXX, dosud bytem XXXXX v XXXXX. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13 v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, s paní XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou,  
1 rok, stanovené nájemné ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech 
v majetku statutárního města Brna, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-
Starý Lískovec a paní Marií Suchou, nar. 18.06.1947, dosud bytem Hájíček 158 v Babicích  
u Rosic, s tím, že pokud bude hrazen nájem a nebude docházet k porušování dobrých mravů 
v domě, pak Bytový odbor MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX  
v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, s panem XXXXX, nar. XXXXX, 
dosud bytem Kobližná 59/18 v Brně. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 38 v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 65,92 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 



 

 

kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a panem XXXXX,  
nar. XXXXX, dosud bytem Kobližná 59/18 v Brně, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude 
docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude trvat potřeba bezbariérového bydlení, 
pak Bytový odbor MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
11. Přechod nájemního práva – XXXXX  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém 
domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec po zemřelém nájemci XXXXX, nar. XXXXX,  
na XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, 
Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou, 6 měsíců, podmínky nájmu dle původního nájemce, 
nájemné stanovené pro běžné obecní byty ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022. 
 
12. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém 
domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno-Starý Lískovec po zemřelém nájemci XXXX, nar. XXXX,  
na XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, 
Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXX, nar. XXXX, na dobu určitou, dva roky, podmínky nájmu dle původního nájemce, 
nájemné stanovené pro běžné obecní byty ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022. 
 
13. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 15 přijaté na 112. řádné schůzi konané dne 
07.09.2022. 
Schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, 
schopný k okamžitému nastěhování, reg. č. 007/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, bytem XXXXX, Brno. 
Nájemné se stanovuje na dobu 6 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 31.500 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. 27 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dokumenty smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022. 
 
14. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OSBB předložit materiál Bytové komisi. 



 

 

15. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
16. Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2022-2023 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem údržby místních komunikací v zimním 
období 2022–2023“ v městské části Brno–Starý Lískovec pro zimní období 11/22–03/23. 
Zhotovitelem dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby 
Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý 
Lískovec. Plán zimní údržby místních komunikací tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zajistit podpis protistrany. 
 
17. Žádost o odstranění doplněné tyče v oplocení SVČ Linka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odstraněním nově namontované tyče 
v oplocení přírodní zahrady u SVČ Linka, Ulice Kosmonautů 4. 
Ukládá OVš sdělit usnesení do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.   
 
18. Stavba: „Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice Elišky Přemyslovny“; vyjádření pro 
územní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice Elišky 
Přemyslovny“, vyjádření pro územní řízení, podle dokumentace předložené projekční 
kanceláří MORAVIA GAS PROJEKT v. o. s., projekce plynových zařízení, Malešovská 472/5, 
625 00 Brno, IČ 60712911, datované 7/2022. 
Revokuje usnesení 2. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec, konané dne 28. 11. 2018, bod č. 17 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení, vzal stavbu: „Přeložka STL 
plynovodu v Brně, ulice Elišky Přemyslovny“, podle dokumentace předložené projekční 
kanceláří MORAVIA GAS PROJEKT v. o. s., projekce plynových zařízení, Malešovská 472/5, 
625 00 Brno, IČ 60712911, datované 7/2022 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Přeložka STL plynovodu 
v Brně, ulice Elišky Přemyslovny“, vyjádření pro územní řízení, podle dokumentace 
předložené projekční kanceláří MORAVIA GAS PROJEKT v. o. s., projekce plynových zařízení, 
Malešovská 472/5, 625 00 Brno, IČ 60712911, datované 7/2022 a sdělit usnesení žadateli do 
10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
19. Poškození vozidla při údržbě silniční zeleně Dunajská 25, p. XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dopracování. 
 
20. Stavba „Soubor staveb Západní brána“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý 
Lískovec k projektové dokumentaci pro změnu rozhodnutí o umístění stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala projektovou dokumentaci ke změně územního 
rozhodnutí stavby „Soubor staveb Západní brána“. 

Nesouhlasí s projektovou dokumentací ke změně územního rozhodnutí stavby „Soubor staveb 
Západní brána“. 
Doporučuje starostovi, aby pro stavbu, resp. pro změnu územního rozhodnutí stavby: 



 

 

„Soubor staveb Západní brána“ vydal následující stanovisko, které bude podkladem pro 
Vyjádření primátorky, která je účastníkem územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu celoměstského zájmu: 
 

STANOVISKO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNA, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 
KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ „SOUBOR STAVEB ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO“ 

 
 
Městská část Brna, Brno-Starý Lískovec, jakožto dotčená městská část, byla dne 27.09.2022, 
v souladu s čl. 78 odst. 10 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, požádána o stanovisko  
ke změně územního rozhodnutí stavebního záměru. 
 
Předmětem je změna územního rozhodnutí u: SO 100.1 Bytový dům A, SO 100.2 Bytový dům B, 
SO 100.3 Ubytovací zařízení - apartmánový dům C SO 110.3 Ohrazení komunálního odpadu pro 
UZ C, SO 110.4 Ohrazení komunálního odpadu pro BD D, SO 110.5 Ohrazení komunálního 
odpadu pro UZ E Komunikace a zpevněné plochy Vodovod Splašková kanalizace, Dešťová 
kanalizace a odvodnění zpevněných ploch komunikace předávané Městu (ZBB a.s.*), Dešťová 
kanalizace a odvodnění zpevněných ploch komunikace předávané Městu (ZBB a.s. + T.E. 
Bohunická brána s.r.o.*) Veřejné osvětlení Rozvody VN, Trafostanice 
 
Městská část Brno-Starý Lískovec po prostudování projektové dokumentace  

 
v y d á v á  n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

 
ke změně územního rozhodnutí stavebního záměru: „Soubor staveb Západní brána“ dle 
dokumentace vypracované K4, IČO 60734396, Kociánka 8/10, Brno, s datací 05/2022, 
z následujících důvodů: 
 
1. předložená projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí stavby.: 
„Soubor staveb Západní brána“ stavební záměr dopravně nenapojuje v intencích platného 
územního plánu - na novou křižovatku Jihlavská – Netroufalky dle technické studie „Ulice 
Jihlavská“ a v souladu s investičním záměrem města Brna „nová JV rampa křižovatky Jihlavská 
– Bítešská“ 
 
2. městská část nesouhlasí s dopravním napojením „Soubor staveb Západní brána“ 
k místní komunikaci v ul. U Penzionu, resp. s připojením 2x obslužné komunikace a 2x 
dopravně významných sjezdů na výše uvedenou komunikaci. Městská část požaduje 
v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí zapracovat dopravní napojení pouze na 
novou křižovatku Jihlavská – Netroufalky dle technické studie „Ulice Jihlavská“, bez 
dopravního napojení na kapacitně nevyhovující komunikaci ul. U Penzionu. 
 
3. městská část požaduje snížení výškové úrovně u SO 100.1 Bytový dům A, SO 100.2 

Bytový dům B, SO 100.3 Ubytovací zařízení - apartmánový dům C, které jsou předmětem 

změny územního rozhodnutí, na výškovou úroveň okolní zástavby, která je charakteristická 

pro kompaktní území bytové zástavby Starého Lískovce. Snížením horní meze úrovně zástavby 

bude dodržen obraz urbanistického řešení městské části, bude dosažen vyvážený vztah  



 

 

se strukturami bytových domů s dodržením historického principu výškové hladiny okolní 

zástavby, a to bez kontrastu se stávající bytovou zástavbou.  

 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko k předmětné změně územního 
rozhodnutí starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
21. Stavba: „Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 1684/169 – veřejná zeleň, vedoucí 
k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“; vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, 
resp. společnému řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření ke společnému povolení  
ke stavbě: „Příjezdová komunikace k pozemku p. č. 1732/1“ doručenou paní Jaroslavou 
Fraňkovou, Svah 27, 625 00 Brno, dne 18. 7. 2022 vypracovanou Ing. Jánem Martinkovičem, 
Jana Nečase 24, 616 00 Brno, datovanou červen 2022. 

Nesouhlasí se stavbou „Příjezdová komunikace k pozemku p. č. 1732/1“ podle projektové 
dokumentace doručené paní Jaroslavou Fraňkovou, Svah 27, 625 00 Brno, dne  
18. 07. 2022 vypracovanou Ing. Jánem Martinkovičem, Jana Nečase 24, 616 00 Brno, 
datovanou červen 2022. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník společného řízení  
ke stavbě „Příjezdová komunikace k pozemku p. č. 1732/1“ podle projektové 
dokumentace doručené paní Jaroslavou Fraňkovou, Svah 27, 625 00 Brno, dne  
18. 07. 2022 vypracovanou Ing. Jánem Martinkovičem, Jana Nečase 24, 616 00 Brno, 
datovanou červen 2022, uplatnil následující námitky, resp.  nesouhlasil se stavbou 
z následujících důvodů: 
1) Část pozemku p. č. 1684/169 je pozemek nejvýznamnější zeleně, jehož plošný rozsah 

nesmí být, na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007,  
o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek, zmenšen. 

2) Žadatelka je taktéž majitelkou pozemku p. č. 1731/1 (ostatní plocha, jiná plocha), který 
přímo sousedí s pozemkem p. č. 1732/1, resp. vlastníkem pozemku p. č. 1732/4  
a 1732/13. Pozemek p. č. 1732/1 je přístupný přes výše uvedené pozemky  
ve vlastnictví žadatelky.  

3) Na pozemku p. č. 1684/169 je schválena náhradní výsadba a dosadba dřevin  
ve veřejné zeleni MČ Starý Lískovec. 

4) Na 107. RMČ konané dne 29. 6. 2022 pod bodem č. 13 byla schválena žádost jednoty 
Orel Brno-Starý Lískovec o určení místa pro výsadbu lípy k výročí založení jednoty na 
stanovišti č. 3, jež se nachází na pozemku p. č. 1684/169. 

5) Dle územního plánu je funkce pozemku p. č. 1684/169 plocha pro veřejnou 
vybavenost, je určena výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné 
potřebě ve funkčním typu OK – KULTURA, což soukromá stavba komunikace  
na veřejném prostranství k výlučně soukromé nemovitosti nesplňuje. 

6) Příjezdová komunikace svými navrženými šířkovými parametry nesplňuje vyhlášku  
č. 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 b., o obecných požadavcích  
a využívání území. 

7) Jako správce chodníku a účelové komunikace u kostela Sv. Jana Nepomuckého 
nesouhlasíme s dopravním napojením pozemku p. č. 1732/1 – dopravní napojení je 
navrženo přes chodník. 

 



 

 

Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Příjezdová komunikace 
k pozemku p. č. 1732/1“ podle projektové dokumentace doručené pí Jaroslavou 
Fraňkovou, Svah 27, 625 00 Brno, dne 18. 07. 2022 vypracovanou Ing. Jánem 
Martinkovičem, Jana Nečase 24, 616 00 Brno, datovanou červen 2022 a sdělit usnesení 
žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
22. Osvědčení objednatele na zakázku malého rozsahu „Oprava a údržba bytu školníka 
v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podpisem starosty Mgr. Vladana Krásného  
na osvědčení objednatele na veřejnou zakázku „Oprava a údržba bytu školníka v MŠ Oderská 
2, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit osvědčení objednatele k podpisu ihned.  
 

23. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ jmenuje členy hodnotící komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 

 
Termín nového jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 21.10.2022  
od 11:00 hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
24. Rozpočtové opatření č. 25 — transfer z města pro SVČ, změny účelu transferů z města, 
přesun v rámci oddílu Ochrana životního prostření, navýšení oddílu Požární ochrana  
a Školské služby 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 

25. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  
a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
 
Rada městské části-Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
schválit „Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy 
zastupitelstva městské části a dalšími nečleny zastupitelstva městské části na období let 



 

 

2022-2026“, kterými jsou stanoveny   výše měsíčních odměn v Kč neuvolněným členům 
zastupitelstva a dalším nečlenům zastupitelstva: 
 
Člen ZMČ bez dalších funkcí            750  
Člen Rady MČ:                            3 750 
Předseda Výboru/Komise                      2 250 
Člen Výboru/ Komise                              1 800 
 
Člen Výboru/Komise, předseda Komise, 
který není členem ZMČ:                   1 800 
 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu.  
 
V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce. 
 
Odměny jsou poskytovány až do výše souhrnu tři různých funkcí a to těch, jimž přináleží 
nejvyšší odměna ze zastávaných, přičemž odměnu za členství v zastupitelstvu nelze  
do součtu zahrnout (je obsažena již v odměně za výkon dalších funkcí). 
 
Odměny členů Výborů/Komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva jsou poskytovány až do výše 
souhrnu tři různých funkcí, a to ode dne zvolení (jmenování), což platí i pro případné 
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí. 
 
Toto usnesení a přijatá kritéria nabývají účinnosti dnem 24.10.2022 a dle zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích pozbývají účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva městské části, 
které je přijalo. 
 
 


