
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 1. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 2.11.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Žádost o dodatečnou dotaci na kulturu, Orel jednota Brno-Starý Lískovec – 
„Kateřinský košt 2022“ 

2. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
3. Stavba: „Brno, St. Lískovec parc. 1745/6, SR432“ – vyjádření k územnímu souhlasu 

stavby, resp. územnímu rozhodnutí 
4. Stavba: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“ – vyjádření pro územní souhlas, 

resp. územní rozhodnutí 
5. Souhlas vlastníka pozemku s kácením 
6. „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p.č. 998/24 a p.č. 998/10 

k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79, veřejná zakázka malého rozsahu 
7. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2023 
8. „Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR“ – ev.č. 62-2-8483/2022 
9. Uvolnění bankovní záruky před termínem její splatnosti podle SOD č. 09 9 500 

21 000102 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý 
Lískovec“ 

10. Návrh návodů k užívání hřišť a provozních řádů „Parkové úpravy vnitrobloků BD 
Dunajská“ 

11. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2022-2023 
 



 

 

1. Žádost o dodatečnou dotaci na kulturu, Orel jednota Brno-Starý Lískovec – „Kateřinský 
košt 2022“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala usnesení. 
 
2. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 24.684,00 Kč. 
 
3. Stavba: „Brno, St. Lískovec parc. 1745/6, SR432“ – vyjádření k územnímu souhlasu 
stavby, resp. územnímu rozhodnutí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Brno, St. Lískovec parc 1745/6, SR432“ 
podle projektové dokumentace zhotovené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., Vlhká 194/25, 
602 00 Brno, IČ 03958833, datované srpen 2022 a stanovuje následující podmínky: 
 

1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V případě znečištění 
veřejných chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník obratem po vzniku znečištění jeho 
odstranění, ale zejména preventivně zabrání možnému znečištění. Pro zamezení 
případné prašnosti, bude zajištěno kropení zpevněných ploch. 
2. Na zatravněných pozemcích MČ Brno-Starý Lískovec nelze 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 zatravněných pozemcích MČ Brno-Starý 
Lískovec nelze umisťovat mobilní WC. Na trávnících pozemků MČ Brno-Starý Lískovec je 
zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho zpracování,  
např. míchání stavebních hmot. Na zatravněné pozemky je zakázáno vjíždět vozidly.  
Po ukončení prací, budou užívané pozemky uvedeny do původního stavu, urovnány, 
odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou 
prosáté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset 
travním osivem a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy,  
6x pokos.  
3. Stavebník preventivně zabezpečí vozidla a mechanizaci stavby tak, aby nedocházelo 
k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. V případě 
kontaminace zajistí stavebník odtěžení této půdy a odbornou sanaci předmětného místa. 
Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad městské části města Brna, Brno-Starý 
Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 
4. Kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami,  
a to typy nevyšší odolnosti. 
5. Bude zajištěna odborná ochrana dřevin, kterých se stavba dotkne – bednění, sítě, 
stáhnutí větví, v případě poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření 
specializovanou firmou a na náklady zhotovitele stavby. V případě, že dřeviny budou 
stavbou zničeny, je zhotovitel stavby povinen nahradit škodu v plné výši. Ochrana dřevin 
na staveništi bude prováděna v souladu s ČSN 83 9061 a Standardem péče o přírodu  
a krajinu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 
6. Ochrana kmenů bude instalována za kořenovými náběhy stromů. Konstrukce musí 
být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního 



 

 

větvení stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových 
náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající 
polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby 
poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 
7. Zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat  
ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin. 
8. Při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v blízkosti korun stromů musí být 
odváděné výfukové plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby souhlasil s vydáním územního souhlasu, resp. v případě 
správního řízení jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Brno, St. Lískovec parc 1745/6, 
SR432“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., Vlhká 
194/25, 602 00 Brno, IČ 03958833, datované srpen 2022, na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, St. Lískovec parc 
1745/6, SR432“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou PROJEKCE TÓTH, s. r. o., 
Vlhká 194/25, 602 00 Brno, IČ 03958833, datované srpen 2022 a sdělit usnesení žadateli do 
10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
4. Stavba: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“ – vyjádření pro územní souhlas, 
resp. územní rozhodnutí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč 
VN“ podle dokumentace předložené firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČ 25552953, datované 8/2022 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) Vozidla a mechanizace pro stavbu budou preventivně zabezpečeny tak, aby 

nedocházelo k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. 
V případě kontaminace bude odtěžena tato půda a odborně sanováno předmětné 
místo na náklady zhotovitele stavby. Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad 
městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

4) 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. 

5) Pokud během stavby dojde ke škodám na veřejném prostranství, veřejné zeleni  
a vybavenosti ploch, uhradí škody stavebník v plné výši. 

6) Po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha veřejné zeleně 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. Takto upravená zeleň bude předána 
zpět jejímu správci MČ Brno-Starý Lískovec. 

7) Bude požádáno o souhlas ke zvláštnímu užívání zeleně.  



 

 

8) Kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti.  

9) 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. 

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

11) Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
12) Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
13) Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
14) Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
15) Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
16) Veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 
 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby souhlasil s vydáním územního 
souhlasu, resp. v případě správního řízení jako účastník územního řízení souhlasil  
se stavbou: „Brno, Mikuláškovo nám. 20, rozvaděč VN“ podle dokumentace předložené 
firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 8/2022. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, Mikuláškovo nám. 
20, rozvaděč VN“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Puttner, s. r. o., 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 8/2022 a sdělit usnesení žadateli 
do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
5. Souhlas vlastníka pozemku s kácením 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s kácením 1 ks stromu – borovice černé (Pinus nigra), 
rostoucího na Ulici Kosmonautů č. o. 13 (za domem) k. ú. Starý Lískovec, na pozemku zeleně 
veřejné p. č. 2487/29. 
 
6. „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p.č. 998/24 a p.č. 998/10 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Klobásova 79, veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 

 
- v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 

financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který 
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky na dílo „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ 
TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 k. ú Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 

 
1. Ing. Otakr Rada, Csc., Křtiny 57, 679 05 Křtiny, IČ 13081675 
2. Sdružení fyzických osob Ing. Zdeněk Šarapatka, Ing. Tomáš Šarapatka, Břenkova 18, 

613 00 Brno, IČ 64306267 
3. KULA s. r. o., Komenského 373, 664 42 Modřice, IČ 06376883 
4. Jindřich Šeda, Kosmákova 3958/34, 615 00 Brno, IČ 03741508 
5. Michal Zeman, Svatojánské nám. 123/1, 664 51, Šlapanice, IČ 86987976 



 

 

6. Ing. Jan Servus, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, IČ 76354563 
7. Kavyl, spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 (provozovna 

Bohunická 251/37, 619 00 Brno) 
 

- svolání komise pro otevírání 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 Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
3. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
4. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Jana Humpolíková (referent odboru vnitřních věcí) 
7. Veronika Dušková (referent odboru všeobecného). 
 

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned. 
 
7. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2023 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací  
a ZÁKOSu pro rok 2023“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD  
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. Pověřuje starostu 
jeho podpisem. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2023 tvoří 
nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách 
Starého Lískovce do března 2023. 
 
8. „Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR“ – ev.č. 62-2-8483/2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR –  
ev.č.: 62-2-8483/2022, jejímž předmětem je bezúplatný převod zapůjčeného movitého 
majetku – ruční dig. radiostanice EASY EA TR 1027 PEGAS, vč. nabíječe, uzavřenou mezi 
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem 
Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ: 70884099 zast. plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS kraje, 
na straně „předávajícího“ a Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem 
Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČ: 44992785, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným,  
na straně „přejímajícího“. 
Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod movitého majetku – ruční dig. radiostanice 
EASY EA TR 1027 PEGAS, vč. nabíječe do majetku MČ Brno-Starý Lískovec. Tato smlouva je 
autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec jejím podpisem. 
 
9. Uvolnění bankovní záruky před termínem její splatnosti podle SOD č. 09 9 500 21 000102 
na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uvolněním bankovní záruky ve výši 500.000Kč  
za řádné plnění svých povinností dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 21 000102 před termínem 



 

 

plynoucím ze smlouvy. Dílo bylo předáno dne 31.8.2022 bez vad a nedodělků.  
Bankovní záruka za řádné plnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné 
odstraňování vad v záruční době ve výši 250.000Kč byla řádně předána a je platná  
od 16.9.2022 do 15.9.2027. 
 

10. Návrh návodů k užívání hřišť a provozních řádů „Parkové úpravy vnitrobloků  
BD Dunajská“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro dílo „Parkové úpravy vnitrobloků BD Dunajská“, 
konkrétně pro vnitrobloky Dunajská 1-5 a Dunajská 7-15, návody k užívání hřišť dle 
autorizované přílohy č. 1 bodu tohoto jednání a provozní řády dle autorizované přílohy  
č. 2 bodu tohoto jednání s následujícími změnami:  
 
Dětské hřiště 
Doplnit maximální nosnost u jednotlivých prvků. 
 
Workoutové hřiště 
Mezi cviky odpočívejte dle pocitu únavy, zátěž zvyšujte zvolna. 
 
Sportovní víceúčelové hřiště 
Doplnit „Zákaz zavěšování se na basketbalový koš“ 
 
Provozní řád, Areál hřiště a parkové plochy – Vnitroblok Dunajská 1-5 
Na gumový povrch je zakázán vstup osob s tenkým podpatkem. 
 
Pro zajištění pořádku v areálu MČ Brno-Starý Lískovec může být přivolána Městská policie 
Brno. 
 
 
Návody k užívání hřišť a provozní řády jsou autorizovanými přílohami č. 1 a 2 bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Starý Lískovec a paní tajemnici, Mgr. Ivu Staňkovou,  
ke schválení grafické podoby návodů k užívání hřišť a provozních řádů.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec v souladu s „Pravidly pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ 
zajistit výrobu a instalaci cedulí provozních řádů. 
 
11. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2022-2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/23/2022 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ 
Mgr. Vladanem Krásným a ve věcech organizačně-technických OVš Veronikou Duškovou  
a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, IČ 25512285 
zastoupenou ve věcech smluvních provozně technickým ředitelem Ing. Josefem Šarounem  
a ve věcech technických energetikem společnosti p. Lubomírem Božou ve znění, které  
je přílohou tohoto bodu jednání. 



 

 

Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 5 dnů po vyhotovení výpisu 
z 1. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. 
Technické sítě Brno. 
 
 


