
 

 

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

VÝPIS 
 

z 4. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 14.12.2022 v 16:00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici Vltavská  

č. or. 2, Brno-Starý Lískovec 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 19 situovaném ve 4.podlaží domu č. or. 9 na ulici 
Sevastopolská v Brně.“ 

3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00082, JIRMAL, spol. s r.o. 
4. Dohoda o ukončení smlouvy a Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 

vod MŠ Oderská 2 
5. Dohoda o ukončení smlouvy, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  

o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ Labská 7 
6. Dohoda o ukončení odběru a Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 

vod ZŠ Bosonožská 9 
7. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2022 
8. Žádost o přijetí uchazeče do zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů  

Brno-Starý Lískovec 
9. Žádost o čerpání finančních prostředků na provoz 
10. SDH Brno-Starý Lískovec – souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím znaku městské 

části 
11. Stavba „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“ - stanovisko 

městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové   dokumentaci pro společné 
územní a stavební řízení 

12. Stavba „Fakultní nemocnice Brno – Ústavní lékárna PMDV“ - stanovisko městské části 
Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební 
řízení 

13. Stavba: „Brno, Klobásova 27, úprava SS300“ - vyjádření k územnímu souhlasu stavby, 
resp. územnímu rozhodnutí 

14. Stavba: „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“, SO 403 Přeložka kabelů 
EG.D (NN) - vyjádření k žádosti ke Smlouvě o zřízení služebnosti k služebnému 
pozemku SmB 

15. Stavba: „Rozšíření parkovacích ploch, oprava chodníků, oplocení a hlavního vstupu  
na pozemek u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ - vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení; souhlas vlastníka pozemku s kácením v samostatné 
působnosti MČ Brno-Starý Lískovec 

16. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
17. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 
18. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2024 a 2025 a návrhy rozpočtů  

na rok 2023 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
19. Rozpočtové opatření č. 29 - navýšení výdajů v oddílu Komunální služby a Samospráva 

a státní správa, přesun v rámci oddílu Požární ochrana a Veřejná zeleň 



 

 

20. Rozpočtové opatření č. 30 — změny v rámci transferů s městem 
21. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  

a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ 

22. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ 

23. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 
24. Objednávka č. 181/2022 na dodávku věcných prostředků PO pro JSDH Brno-Starý 

Lískovec 
25. Rozpočtové opatření č. 31 – změny v rámci SPOD a školství 

 
 
 



 

 

1. Výměna ohřívače teplé vody v havarijním stavu v bytovém domě na ulici Vltavská  
č. or. 2, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby výměnu stávajícího ohřívače teplé 
vody v bytovém domě na ulici Vltavská č. or. 2, Brno-Starý Lískovec, z důvodu překročení 
jeho životnosti a havarijního stavu, provedla společnost Instalotherm-Veselka s.r.o., K Berce 
688/3, 642 00 Brno, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové 
ceny ve výši 114.500Kč bez DPH. 
Pověřuje OSBB předložit k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec objednávku  
na výměnu ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Vltavská č. or. 2, Brno-Starý 
Lískovec. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 19 situovaném ve 4.podlaží domu č. or. 9 na ulici Sevastopolská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 19 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 
9 na ulici Sevastopolská v Brně“ provedla společnost Jirmal, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 
00 Brno, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
191.800 Kč Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00082, JIRMAL, spol. s r.o. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 22 00082 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 19, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 9 ulice Sevastopolská v Brně v celkové 
ceně 191.800 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 00082 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.12.2022. 
 
4. Dohoda o ukončení smlouvy a Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod 
MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy  
č. 5020 uzavřené mezi smluvními stranami Mateřská Škola, Brno, Oderská 2, p. o., Oderská 
261/2, 625 00, Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 
00 Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 20100063564 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod mezi smluvními stranami Mateřská Škola, Brno, Oderská 2, p. o., Oderská 261/2, 625 00, 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno  
a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 



 

 

Pověřuje starostu městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu 
předmětné dohody a smlouvy. 
 
5. Dohoda o ukončení smlouvy, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy  
č. 4923 uzavřené mezi stranami Mateřská Škola, Brno, Labská 7, p. o., Labská 268/7, 625 00, 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno  
a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 20100063584 o odvádění srážkových vod mezi smluvními 
stranami Mateřská Škola, Brno, Labská 7, p. o., Labská 268/7, 625 00, Statutární město 
Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno a Brněnské vodárny  
a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 20100063585 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod mezi smluvními stranami Mateřská Škola, Brno, Labská 7, p. o., Labská 268/7, 625 00, 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno  
a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Pověřuje starostu městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu 
předmětných smluv a dohod. 
 
6. Dohoda o ukončení odběru a Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod 
ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy  
č. 5017 uzavřené mezi stranami Základní Škola, Brno, Bosonožská 9, p. o., Bosonožská 381/9, 
625 00, Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 
Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení odběru vyplývajícího ze Smlouvy č. 5017 uzavřené 
mezi stranami Základní Škola, Brno, Bosonožská 9, p. o., Bosonožská 381/9, 625 00, 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno  
a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 20100063767 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod mezi smluvními stranami Základní Škola, Brno, Bosonožská 9, p. o., Bosonožská 381/9, 
625 00, Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 
Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Pověřuje starostu městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu 
předmětné dohody a smlouvy. 
 
7. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2022 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přiznání odměn členům JSDH Brno-Starý 
Lískovec v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, Městské 
části Brno-Starý Lískovec a stanoví jednotlivým členům odměny, a to na základě darovací 
smlouvy. Žádost velitele č. 3/22 vč. Přílohy č. 1 a vzorová darovací smlouva jsou přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Pověřuje  
• starostu MČ Brno-Starý Lískovec podpisem jednotlivých darovacích smluv 
• OFIN přípravou odměn 
• velitele JSDH Brno-St. Lískovec Mgr. Okřinu zajištěním výplaty těchto odměn. 



 

 

8. Žádost o přijetí uchazeče do zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového uchazeče do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec: 
●  Marek Sedlák, nar. XXXX, bytem Brno, XXXX, 602 00 
 
Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec mezi členem JSDH Brno-Starý Lískovec na 
straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným na 
straně druhé a pověřuje starostu podpisem této dohody. Dohoda je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
9. Žádost o čerpání finančních prostředků na provoz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27,  
Mgr. Michalu Dlouhému, s čerpáním části provozních prostředků zřizovatele na plat školního 
psychologa. Jedná se o měsíční průměrnou finanční částku 44 000,- Kč včetně odvodů po 
dobu od 1.1.2023 do 30.6.2023. 
 
10. SDH Brno-Starý Lískovec – souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím znaku městské 
části 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s použitím znaku městské části Brno-Starý Lískovec 
jako součást znaku SDH Brno-Starý Lískovec, který bude tento spolek do budoucna využívat 
ve své činnosti a propagaci. 
 
11. Stavba „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“ - stanovisko 
městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové   dokumentaci pro společné územní a 
stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-
porodnická klinika“. 
Souhlasí se stavbou „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“  
dle dokumentace vypracované společností společnost JIKA-CZ, Dlouhá 101, 500 03 Hradec 
Králové, IČO 25917 234, v září 2022. Městská část k předmětnému stavebnímu záměru 
neuplatňuje námitky a připomínky. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
12. Stavba „Fakultní nemocnice Brno – Ústavní lékárna PMDV“ - stanovisko městské části 
Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Ústavní lékárna 
PMDV“.  
Souhlasí se stavbou „Fakultní nemocnice Brno – Ústavní lékárna PMDV“ dle dokumentace 
vypracované společností společnost JIKA-CZ, Dlouhá 101, 500 03 Hradec Králové, IČO 25917 



 

 

234, v září 2022. Městská část k předmětnému stavebnímu záměru neuplatňuje námitky  
a připomínky. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
13. Stavba: „Brno, Klobásova 27, úprava SS300“ - vyjádření k územnímu souhlasu stavby, 
resp. územnímu rozhodnutí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Brno, Klobásova 27, úprava SS300“ podle 
projektové dokumentace zhotovené firmou ADITIS GROUP s. r. o., Rokytova 2667/20, 615 00 
Brno, IČ 03107132, datované 10/2022 a doplněné 22. 11. 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, Klobásova 27, úprava 
SS300“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou ADITIS GROUP s. r. o., Rokytova 
2667/20, 615 00 Brno, IČ 03107132, datované 10/2022 a doplněné 22. 11. 2022, na vědomí 
bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Brno, Klobásova 27, úprava 
SS300“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou ADITIS GROUP s. r. o., Rokytova 
2667/20, 615 00 Brno, IČ 03107132, datované 10/2022 a doplněné 22. 11. 2022 a sdělit 
usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
14. Stavba: „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“, SO 403 Přeložka kabelů 
EG.D (NN) - vyjádření k žádosti ke Smlouvě o zřízení služebnosti k služebnému pozemku 
SmB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření ke Smlouvě o zřízení 
služebnosti ke služebnému pozemku SmB ke stavbě: „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-
Starý Lískovec“, SO 403 Přeložka kabelů EG.D (NN), datované 11/2022, na pozemku  
p. č. 2395/2.  
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o služebnosti ke stavbě: „Parkoviště na ulici Kyjevská, Brno-
Starý Lískovec“, SO 403 Přeložka kabelů EG.D (NN), podle dokumentace předložené 
firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 11/2022.  
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 

15. Stavba: „Rozšíření parkovacích ploch, oprava chodníků, oplocení a hlavního vstupu  
na pozemek u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ - 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: „Rozšíření parkovacích ploch, oprava 
chodníků, oplocení a hlavního vstupu na pozemek u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ 
podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, v zastoupení stavebníka SmB, MČ Brno-Starý Lískovec a datované 06/2022. 
 
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. 2270/8, ul. Oderská, konkrétně 3 ks borovice, odstranění 
keřů lemujících stávající obrubník podél dlažby 300x300 a stanovuje následující podmínky: 
- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. z pravidla od 1. 11.  

do 31. 3. kalendářního roku. 
- Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007  

o ochraně zeleně v městě Brně.  
- 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. 

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

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal 
stavbu: „Rozšíření parkovacích ploch, oprava chodníků, oplocení a hlavního vstupu  
na pozemek u objektu Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace 
zhotovené Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, v zastoupení 
stavebníka SmB, MČ Brno-Starý Lískovec a datované 06/2022 na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Rozšíření parkovacích ploch, 
oprava chodníků, oplocení a hlavního vstupu na pozemek u objektu Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 
679 03 Olomučany, v zastoupení stavebníka SmB, MČ Brno-Starý Lískovec a datované 
06/2022, a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.   
 
16. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 07.12.2022, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.3/2022“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
17. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 32.259,00 Kč. 
 
18. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2024 a 2025 a návrhy rozpočtů  
na rok 2023 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 
2024 a 2025 a návrhy rozpočtů na rok 2023 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-
Starý Lískovec. 
Pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací. 
 
19. Rozpočtové opatření č. 29 - navýšení výdajů v oddílu Komunální služby a Samospráva a 
státní správa, přesun v rámci oddílu Požární ochrana a Veřejná zeleň 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
20. Rozpočtové opatření č. 30 — změny v rámci transferů s městem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 



 

 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
21. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188,  
679 03 Olomučany, IČ: 68903316 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Zateplení objektu Krymská 2, Brno-
Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
22. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 
22 00098 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, jímž  
je příkazce statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou  
Mgr. Vladanem Krásným a příkazníkem Ing. Jiřím Šlanhofem, Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, IČ: 68903316. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

23. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 

 
1. Provozní řád požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec, Točná 603/5   
2. Smlouvu o nájmu společenského sálu  

 
Tato Smlouva o nájmu společenského sálu zcela nahrazuje původní smlouvu schválenou  
na 117. schůzi RMČ dne 2. 7. 2014 pod bodem č. 30. 
Provozní řád požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec, Točná 603/5 a Smlouva o nájmu 
společenského sálu jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Odbor sociální, školství a kultury ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec 
uzavíráním smluv o nájmu společenského sálu mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, na straně pronajímatele a daným subjektem, na straně nájemce. 
 
24. Objednávka č. 181/2022 na dodávku věcných prostředků PO pro JSDH Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku věcných prostředků požární ochrany (ochranné pomůcky, výzbroj  
a výstroj), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele PERSPEKTA, spol. s.r.o. 
Galandauerova 2597/16, 602 00 Brno, zastoupeným jednatelem Jaroslavem Roubalem,  



 

 

IČ: 48908878 a vyhotovení objednávky č. 181/2022 na dodávku zboží v částce 142.125, - Kč 
vč. DPH ze dne 03.11.2022.  
Objednávka je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
25. Rozpočtové opatření č. 31 – změny v rámci SPOD a školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 
 
 


