
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 3. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 28.11.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023 
2. Žádost o změnu části účelové dotace na akci MŠ Labská – školní kuchyně 
3. Rozpočtové opatření č. 28 — navýšení vlastních příjmů, navýšení příspěvku ZŠ a MŠ 

El. Přemyslovny, dotace pro TJ Orel, navýšení výdajů v oddílu Samospráva a státní 
správa 

4. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 v budově ZŠ Labská č.o. 27, Brno 
5. Pronájem služebního bytu ZŠ Brno-Labská 27 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 

v bytovém domě Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec“ 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00078, MTc-stav, s.r.o. 
8. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
9. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00094 na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu 

Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
10. Balíkomat Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
11. Návrhy na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 
12. Souhlas vlastníka pozemku s kácením, pozemek zeleně veřejné p.č. 2276/11 k.ú. Starý 

Lískovec 
13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba 

topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Klobásova 79, VZMR – výběr zhotovitele       

14. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Šablony pro MŠ a ZŠ 
I, výzva OP JAK, číslo 02_22_002“Mateřské škole, Brno, Bosonožská 4 

15. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Šablony pro MŠ a ZŠ 
I, výzva OP JAK, číslo 02_22_002“ Mateřské škole, Brno, Labská 7 

16. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022  

17. Vyjádření ohledně změn obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních  
a mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 

18. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 



 

 

1. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout 
následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec  
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2023 s celkovými příjmy 95 040,5 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 123 905,5 tis. Kč a financováním ve výši 28 865 tis. Kč, včetně návrhu plánu 
nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem 
ze stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
Pověřuje Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro rok 2023: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby  
a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření 
při změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti 
(tj. převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě 
souhlasu ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
2. Žádost o změnu části účelové dotace na akci MŠ Labská – školní kuchyně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí podání žádosti do Zastupitelstva města Brna  
o změnu účelu použití části neinvestičního transferu ve výši 2.979.000 Kč poskytnutého 
městské části Brno-Starý Lískovec na základě usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/36, 
konaného dne 1.3.2022, bod č. 17 na rok 2022 na akci „MŠ Labská 7 – stavební úpravy 
prostor ŠK, oprava elektroinstalace, kanalizace a rozvodů VZT, výměna stávajících obkladů, 
dlažeb a výmalba,“ a to na: 

• investiční akci „MŠ Labská 7 – spotřebiče školní kuchyně“ ve výši 552.000 Kč, 

• neinvestiční akci „MŠ Labská 7 – vybavení školní kuchyně“ ve výši 109.000 Kč. 



 

 

3. Rozpočtové opatření č. 28 — navýšení vlastních příjmů, navýšení příspěvku ZŠ a MŠ  
El. Přemyslovny, dotace pro TJ Orel, navýšení výdajů v oddílu Samospráva a státní správa 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
4. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 v budově ZŠ Labská č.o. 27, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00077 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. 1, o velikosti 3+1, v budově Základní školy Labská 27, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a Jaroslavem Šafratou, nar. 28.03.1958 a Růženou Šafratovou, nar. 17.04.1959. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00077 smluvním stranám 
k podpisu do 20.12.2022. 
 
5. Pronájem služebního bytu ZŠ Brno-Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem bytu č. 1, o velikosti 3+1, v budově 
Základní školy, Brno, Labská 27 jako bytu služebního, panu XXXXX, nar. XXXXX, a to na dobu 
výkonu práce dle pracovní smlouvy uzavřené se ZŠ Brno, Labská 27. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 o vel. 3+1, v budově Základní školy, 
Brno, Labská 27, na dobu určitou, do 31.7.2023, s možností prodloužení max. na dobu 
výkonu práce dle pracovní smlouvy uzavřené se ZŠ Brno, Labská 27, stanovené nájemné ve 
výši 98,82 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 
Marcelem Pátkem, nar. 27.02.1976, smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna rozvodů vody 
v bytovém domě Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 41, Brno-Starý Lískovec“ provedla 
společnost: MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543 
jako nejvhodnější uchazeč na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
1.160.509 Kč bez DPH a záruky díla v délce 72 měsíců. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00078, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 22 00078 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, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, zastoupené 
Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy 
je dodávka stavebně montážních prací souvisejících s výměnou rozvodů vody v bytovém 
domě Dunajská č. or. 41 v celkové ceně 1.160.509 Kč bez DPH. 



 

 

Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00078 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 09.12.2022. 
 
8. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní, 
resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy bodu toho 
jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit smluvní stranu s tímto 
usnesením do 1. 12. 2022. 
 
9. Návrh SOD č. 09 9 500 22 00094 na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Krymská 
2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 22 
00094 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 
949/67, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 26232073 zastoupenou Ing. Romanem Čermákem, 
předsedou představenstva.  
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
 
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění ode 
dne 3.12.2022 může zadavatel podepsat smlouvu. Podpis smlouvy je však ještě vázán  
na předložení dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 
Vybraný dodavatel je vyzván k předložení těchto dokladů a na tyto doklady čekáme. 
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
10. Balíkomat Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním zařízení „Balíkomat Brno-Starý Lískovec“ 
na pozemku p. č. 2485/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 16, podle dokumentace předložené 
Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 doručenou dne 
24. 10. 2022 a doplněnou dne 14. 11. 2022, dále nesouhlasí s uzavřením NS na část pozemku 
p. č. 2485/1 ze strany MmB a stanovuje následující podmínky: 
 
1) Firma CONTEG, spol. s. r. o. jako třetí strana bude na základě vyhlášky č. 30/2020,  
o místních poplatcích hradit místní poplatek za umístění zařízení/balíkomatu formou 
poplatku za zábor pozemku. Platba bude hrazena MČ Brno-Starý Lískovec.  
2) Firma CONTEG, spol. s. r. o. bude řádně dbát na pořádek v okolí zařízení/balíkomatu  
a tento i udržovat. 
3) Před zahájením umístění zařízení/balíkomatu osloví firma CONTEG, spol. s r.o.  
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: 
- budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích 
- nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch 



 

 

- každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 
ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího 
- případné poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu 
- nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 
- bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce 
4) 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. 
 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
11. Návrhy na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním 1 ks veřejného osvětlení pro zajištění 
osvětlení schodiště u pošty na pozemku p. č. 2485/1 a souhlasí s doplněním 4 ks veřejného 
osvětlení nově zrekonstruovaného chodníku mezi ulicemi Vltavská a Osová, pozemek p. č. 
2794/4.  
Ukládá OVš zaslat žádost o doplnění veřejného osvětlení Technickým sítím Brno, a. s. 
 

12. Souhlas vlastníka pozemku s kácením, pozemek zeleně veřejné p.č. 2276/11 k.ú. Starý 
Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s kácením 1 ks javoru klenu rostoucího na pozemku 
zeleně veřejné p. č. 2276/11 k. ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 684/1a, v blízkosti objektu 
plynové kotelny, dle Znaleckého posudku č. 030-02/2022 ze dne 3. 11. 2022, zpracovaného 
Ing. Vladanou Procházkovou, Selská 70, 614 00 Brno, IČ 04154134, znalkyní v oboru Ochrany 
přírody/hodnocení krajinného rázu a posuzování stromů. 
 

13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba 
topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Klobásova 79, VZMR – výběr zhotovitele       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Klobásova 79, pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez 
DPH v Kč 

Cena 
s DPH v Kč 

Pořadí Doručeno 

KAVYL, spol. s. r. o., 
Mohelno 563, 675 75 
Mohelno, IČ 49975358 

105 450 Kč 127 594,50 
Kč 

1. 14. 11. 2022 
v 13:57 

Kácení Šarapatka s. r. o., 
Srbská 53, 612 00 Brno, 
IČ 64306267 

350 000 Kč 423 500 Kč 2. 15. 11. 2022 
v 10:48 

Ing. Jan Servus, Dolnice 
12, 621 00 Brno, IČ 
76354563 

385 000 Kč 465 850 Kč 3. 15. 11. 2022 
v 10:48 



 

 

KULA s. r. o., 
Komenského 373, 664 
42 Modřice, IČ 06376883 

498 690 Kč 603 414,90 
Kč 

4. 15. 11. 2022 
v 15:15 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 14. 11. 2022, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost KAVYL, spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno,  
IČ 49975358 a smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 00093 uzavíranou mezi objednatelem 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou  
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a KAVYL, spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 
75 Mohelno, IČ 49975358 na akci „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, 
pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 k. ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79. Smlouva je 
autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto jednání. 
Ukládá OVš seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit 
uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu.  
 
14. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Šablony pro MŠ a ZŠ I, 
výzva OP JAK, číslo 02_22_002“Mateřské škole, Brno, Bosonožská 4 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Mateřské škole, Brno, Bosonožská 4, 
příspěvkové organizaci se zapojením se do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva OP JAK, 
číslo 02_22_002“.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Šárku Pantůčkovou. 
 
15. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Šablony pro MŠ a ZŠ I, 
výzva OP JAK, číslo 02_22_002“ Mateřské škole, Brno, Labská 7 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Mateřské škole, Brno, Labská 7, příspěvkové 
organizaci se zapojením se do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva OP JAK, číslo 
02_22_002“.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy paní Irenu Andrlíkovou. 
 
16. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2022  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemcem dotace s číslem 
smlouvy 099 300 22 00095:  
Orel jednota Brno-Starý Lískovec         15 000,- Kč,                                     
která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 30.11.2022 a OSŠK o informování žadatele. 
Finanční dotace bude přidělená účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. 
 
17. Vyjádření ohledně změn obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních  
a mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec sděluje, že v letošním kalendářním roce nepožaduje žádné 
změny v obecně závazných vyhláškách č. 2/2022 a č. 3/2022 o spádových obvodech 
základních a mateřských škol v Městské části Brno-Starý Lískovec. 
Pověřuje OSŠK sdělit toto usnesení MMB OŠM nejpozději do 30.11.2022. 



 

 

18. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 

 
 
 
 
 


