
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 5. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 11.1.2023 v 16:00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 17 situovaném ve 4.podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská 
v Brně.“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 33 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská 
v Brně.“ 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 1 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská 
v Brně.“ 

4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 11 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně.“ 

5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 3 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně.“ 

6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00001, Vratislav Šustr 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00002, Michael Presl 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00003, DIRS Brno s.r.o. 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00004, DIRS Brno s.r.o. 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00005, MTC-Stav s.r.o. 
11. „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10 

k. ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 – odstoupení od smlouvy   
12.  „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   
13. Návratové zařízení/Bibliobox Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
14. Návrh na dispozici s majetkem města – pronájem části pozemku p.č. 2250/2 k.ú. Starý 

Lískovec 
15. Položení nášlapných dlaždic jako přístup do KS na VSKO od ul. Sevastopolská  
16. Nová žádost o umístění laviček ve veřejné zeleni Krymská 2, Montessori institut, 

základní škola a mateřská škola s.r.o. 
17. Žádost p. XXXXX o skácení 3 ks hlohů u garáží ul. U Hřiště 
18. Žádost předsedy SV U Hřiště 196/11 XXXX o skácení 1 ks tisu 
19. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2023 
20. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Operační program 

Jan Amos Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Mateřské škole, Brno, Kosmonautů 2 
21. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ ulice Kosmonautů 2 



 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 17 situovaném ve 4.podlaží domu č. or. 6 na ulici Kurská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 17 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 
6 na ulici Kurská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 
01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
168.903,21 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 33 situovaném v 7. 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. 33 situovaném v 7. nadzemním podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: MTC-stav s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 472.402,47 Kč 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 oprav v bytě  
č. 1 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 1 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 5, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: DIRS Brno s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 113.693,02 Kč 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. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 11 situovaném v 3. 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. 11 situovaném v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 8, na ulici 
Kurská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a nabídkové ceny ve výši 459.499,53 Kč a zárukou díla 48 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. 
 
 



 

 

5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě  
č. 3 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 3 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 31, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: DIRS Brno s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a nabídkové ceny ve výši 338.254,07 Kč 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. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00001, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 23 00001 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. 17, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 6 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
168.903,21 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 23 00001 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.1.2023. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00002, Michael Presl 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 23 00002 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 
Michael Presl, Havlíčkova 275, 664 01 Řícmanice, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 11, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 3. nadzemním podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 
459.499,53 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 23 00002 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 27.01.2023. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00003, DIRS Brno s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 23 00003 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 DIRS 
Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, zastoupené jednatelem Pavlem Lyskem, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 3, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 31 na ulici 
Labská v Brně v celkové ceně 338.254,07 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 23 00003 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 27.01.2023. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00004, DIRS Brno s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 23 00004 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 DIRS 
Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, zastoupené jednatelem Pavlem Lyskem, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 1, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží domu č. or. 5 na ulici 
Sevatopolská v Brně v celkové ceně 113.693,02 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 23 00004 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 27.01.2023. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00005, MTC-Stav s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 23 00005 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, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 33, o velikosti 3+1, nacházejícím 
se v 5. nadzemním podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 
472.402,47 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 23 00005 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 27.01.2023. 
 
11. „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“, pozemky p. č. 998/24 a p. č. 998/10  
k. ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 – odstoupení od smlouvy   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odstoupení zhotovitele Kavyl, spol. s. r. o., 
Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, od smlouvy o dílo č. 09 9 500 22 00093 
uzavřené dne 15.12.2022 mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, na straně objednatele a firmou Kavyl, spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, 
IČ 49975358, na straně zhotovitele, na akci „Údržba topolů v areálu sportoviště TJ TATRAN“. 
Odstoupení od smlouvy o dílo bylo doručeno objednateli dne 4. 1. 2023. Právní účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dne 4. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že nedošlo ze strany 
zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy o dílo, nebude objednatel uplatňovat vůči 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec sdělit usnesení žadateli do 10 dnů  
po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ. 



 

 

 
12. „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“ textem 
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. Otakar 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) 
8. Sdružení podnikatelů Doležal a Malý, Šeříková 663/42, 637 00 Brno, IČ 67576222. 

 
- 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. Veronika Dušková (referent odboru všeobecného). 
 

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned. 
 
13. Návratové zařízení/Bibliobox Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k přepracování. 
 
14. Návrh na dispozici s majetkem města – pronájem části pozemku p.č. 2250/2 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala návrh na dispozici s majetkem města Brna na část 
pozemku p. č. 2250/2 o výměře cca 4 m2, situovaném před bytovým domem Vltavská 15, 
podaný Ing. Romanem Schellem, Rozárka 549/21, 644 00 Brno, zastupujícím na základě plné 
moci Společenství vlastníků Vltavská 15, Brno, IČ 01558455, se sídlem Vltavská 247/15,  
625 00 Brno. 
 
Souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2250/2 k. ú. Starý Lískovec, o výměře cca 4 m2,  
na které bude umisťována rampa pro pěší do bytového domu Vltavská 15. 
 



 

 

Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
15. Položení nášlapných dlaždic jako přístup do KS na VSKO od ul. Sevastopolská  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou silniční zeleně p. č. 2419/1 k. ú. Starý 
Lískovec, při ul. Sevastopolská 2, spočívající v položení nášlapných dlaždic jako přístupu  
do KS na VSKO od ul. Sevastopolská 2.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat žádost správci silniční zeleně  
o vyjádření (souhlas) k předmětné úpravě na jím spravovaném pozemku p. č. 2419/1 k. ú. 
Starý Lískovec a zajistit realizaci díla v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ do 30. 6. 2023.  
 
16. Nová žádost o umístění laviček ve veřejné zeleni Krymská 2, Montessori institut, 
základní škola a mateřská škola s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním 2 ks laviček na pozemku veřejné zeleně  
p. č. 2369/17 k. ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 2 (před objektem), dle žádosti Montessori 
institut, základní škola a mateřská škola, s. r. o., Krymská 2, 625 00 Brno,  
IČ 04494482 a na náklady žadatele. Umístění laviček bude žadatel realizovat po předchozím 
vydání zvláštního užívání veřejné zeleně, složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně,  
na vlastní náklady bude zajišťovat údržbu umístěných laviček a zajistí čistotu a údržbu 
užívané veřejné zeleně v místě stanoviště laviček. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 20. 1. 2023. 
 
17. Žádost p. XXXXX o skácení 3 ks hlohů u garáží ul. U Hřiště 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 3 ks hlohů jednosemenných, 
rostoucích ve veřejné zeleni p. č. 2472/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Hřiště (u garáží), dle 
žádosti p. XXXXX, XXXXX a Znaleckého posudku č. 639-11/2022. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 20. 1. 2023 a zajistit ořez dle znaleckého posudku do 31. 3. 2023.   
 
18. Žádost předsedy SV U Hřiště 196/11 XXXX o skácení 1 ks tisu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 1 ks tisu japonského, rostoucího  
ve veřejné zeleni p. č. 2478/3 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Hřiště 11, dle žádosti předsedy SV  
U Hřiště 11 XXXXX a Znaleckého posudku č. 05-11/2022. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 20. 1. 2023 a zajistit ořez dle znaleckého posudku do 31. 3. 2023.   
 

19. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2023 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
 
 



 

 

20. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Operační program Jan 
Amos Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ Mateřské škole, Brno, Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Mateřské škole, Brno, Kosmonautů 2, 
příspěvkové organizaci se zapojením se do projektu „Operační program Jan Amos Komenský 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I“.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy paní Mgr. Lucií Žigárdyovou. 
 
21. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ ulice Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 4.170,00 Kč. 
 
 
 
 


