
 

 

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

 
VÝPIS USNESENÍ 

 
z 6. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 

konané dne 25.1.2023 v 16:00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Dohoda o ukončení odběru, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  

o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ ulice Kosmonautů 2 
2. Přechod nájemního práva – XXXXX 
3. Přechod nájemního práva – XXXXX 
4. Pronájem volných bytů 
5. Společný nájem k bytu č. XX, Kurská č.o. 4, Brno 
6. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.XX, na ulici Labská č.o. 35, Brno 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
17. Podnět na vybudování přístupového chodníku k tramvajové zastávce Karpatská 
18. Stavba „Nová budova CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po transplantacích 

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

19. Stavba „Rekonstrukce křižovatky I/23 x II/602 na ulici Jihlavská x Akademická, Jihlavská 
x Netroufalky“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

20. Stavba „Novostavba bytového domu, Brno-Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi 
č.p.199 a 758)“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové   
dokumentaci pro stavební řízení 

21. Stavba: „Novostavba RD Klobásova, Brno“ - vyjádření ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení 

22. Žádost o vyjádření k odkupu pozemků p. č. 431/34, p. č. 955/2, p. č. 955/12,  
p. č. 1678/154, p. č. 1684/76, p. č. 1761/9 a p. č. 1903/47  

23. Balíkomat Brno-Starý Lískovec; Odvolání proti usnesení RMČ z 3. schůze konané dne 
28. 11. 2022, bod č. 10  

24. 2. etapa umístění laviček a odpadkových košů po realizaci stavby Prodloužení TT 
z Osové – úkol z RMČ  

25. Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 
2, Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, veřejná zakázka malého 
rozsahu 



 

 

26. Zpracování projektové dokumentace „Oprava elektroinstalace v MŠ Bosonožská, 
Bosonožská 4, Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, veřejná 
zakázka malého rozsahu  

27. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových 
jednotkách a bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ 

28. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

29. Darovací smlouva 
30. Jmenování člena konkurzní komise v konkurzním řízení na místo ředitele/ky Mateřské 

školy Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvkové organizace 
31. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2023 
32. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn za I. pol. 2022/2023  
33. Návrh na jmenování ředitelky, Základní a Mateřské školy, Brno Elišky Přemyslovny 10, 

příspěvkové organizace 
34. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2023. 
35. Smlouva o poskytnutí elektronických stravenkových karet 

36. Rozpočtové opatření č. 1 – transfer na volby, zařazení nepoužitých prostředků roku 
2022, změny v oddílu školství a v části nebytové prostory 

37. „Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý 
Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, veřejná zakázka malého rozsahu  

38. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Oprava prostor v 1.NP dotčených 
požárem v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec“ 

39. 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       

40. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ 

 
 
 
 



 

 

1. Dohoda o ukončení odběru, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ ulice Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení odběru vyplývajícího 
ze Smlouvy č. 5019 uzavřené mezi stranami Mateřská Škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, ulice 
Kosmonautů 629/2, 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. 2010064003 o odvádění srážkových vod mezi stranami 
Mateřská Škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, ulice Kosmonautů 629/2, 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. 2010064005 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod mezi smluvními stranami Mateřská Škola, Brno, ulice Kosmonautů 2, ulice Kosmonautů 
629/2, 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. 
 
2. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno po zemřelém nájemci XXXXX, nar. XXXXX, 
na XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 9, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou, 2 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 28.02.2023. 
 
3. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu  
č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno po zemřelém nájemci XXXXX,  
nar. XXXXX, na XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská  
č. o. 41, Brno, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou do 08.10.2024, 
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 28.02.2023. 
 
4. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby 
opravy novým nájemcem) reg. č. 007/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 



 

 

stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli 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.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Kurská  
č. o. 4, Brno, vel. 2+kk, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby opravy novým 
nájemcem) reg. č. 009/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené 
nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX., bytem XXXXX, Brno. Nájemné se 
stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 1+kk, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby 
opravy novým nájemcem) reg. č. 010/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 35 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 3+1, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby 
opravy novým nájemcem) reg. č. 012/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli 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. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 12 v bytovém domě na ulici Kurská 
č. o. 6, Brno, vel. 3+1, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby opravy novým 
nájemcem) reg. č. 013/22, 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. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 1+kk, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby 
opravy novým nájemcem) reg. č. 014/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 199 Kč/m2/měsíc, žadatelce XXXXX, bytem XXXXX, Brno. Nájemné 
se stanovuje na dobu 4 let. Po uplynutí této doby bude stanoveno nové nájemné dle aktuální 
výše ekonomického nájemného vyměřeného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 15 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 3+1, byt schopný k okamžitému nastěhování (bez potřeby 
opravy novým nájemcem) reg. č. 015/22, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
stanovené nájemné ve výši 179 Kč/m2/měsíc, žadateli 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. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 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. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 18.804 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. 6 v bytovém domě 
na ulici Kurská č. o. 4, Brno, vel. 2+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 13.750 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. 19 v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 26.276 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. 35 v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 3+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 26.394 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. 12 v bytovém domě 
na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 3+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 13.650 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. 9 v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXX. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o jistotě ve výši 25.638 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. 15 v bytovém domě 
na ulici Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 3+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXX. 

 
Ukládá OSBB předložit uvedené dokumenty smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023. 
 
5. Společný nájem k bytu č. XX, Kurská č.o. 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Kurská č. o. 4, Brno. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023, 
OSBB informovat nájemce o usnesení do 28.02.2023.   
 
 
 



 

 

6. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: 
 

ulice Labská č. o. 35, byt č. 8, velikost 3+1 
ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 21, velikost 1+kk 
ulice Kyjevská č. o. 1, byt č. 1, velikost 1+1 
ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 35, velikost 1+kk 

 
byly pronajaty dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním na úřední desce schopného k okamžitému nastěhování. 
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.XX, na ulici Labská č.o. 35, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00053 o zániku nájmu bytu 
č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00053 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2023. 
 
8. 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 bytovém domě zvláštního určení na ulici ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci, 
s panem XXXXX, nar. XXXXX, dosud bytem XXXXX v Brně. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29, v bytovém domě zvláštního určení na 
ulici ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2roky, stanovené 
nájemné ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc, které bude každoročně upravováno o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, Z7/41. ve znění 
pozdějších úprav textu v účinnosti od 21.06.2022, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí  Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, s tím, že pokud bude hrazen nájem, 
nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě 
zvláštního určení, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy.  
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc upravované 
každoročně o míru inflace vyhlášené ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 
ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
 
 



 

 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 
 
 



 

 

16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.01.2023.   
 

17. Podnět na vybudování přístupového chodníku k tramvajové zastávce Karpatská 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala podnět na vybudování přístupového chodníku 
k tramvajové zastávce Karpatská Komise územního rozvoje a dopravy městské části Brna, 
Brno-Starý Lískovec. 
Souhlasí s podnětem Komise územního rozvoje a dopravy městské části Brna, Brno-Starý 
Lískovec na vybudování přístupového chodníku k tramvajové zastávce Karpatská pro zlepšení 
dostupnosti dle orientačního zákresu ve výkresu, který tvoří přílohu bodu tohoto jednání  
(od pozemku p. č. 2463/1 na pozemek p. č. 1684/15 vše k.ú. Starý Lískovec s přímým 
napojením na navrhovaný přístupový chodník podél tramvajové trati). 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu zaslat podnět na vybudování přístupového chodníku 
k tramvajové zastávce Karpatská pro zlepšení dostupnosti na Dopravní podnik města Brna, 
a.s. a Magistrát města Brna, Odbor investiční do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze Rady 
městské části.    
 
18. Stavba „Nová budova CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po transplantacích 
orgánů“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové dokumentaci 
pro společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „nová budova CKTCH – výstavba nové budovy 
pro pacienty po transplantacích orgánů“. 
Souhlasí se stavbou „nová budova CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po 
transplantacích orgánů“ dle dokumentace vypracované společností LT projekt, projektování 
zdravotnické výstavby, Kroftova 45, Brno, IČO 29220785, v prosinci 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 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
Rady MČ.  
 
19. Stavba „Rekonstrukce křižovatky I/23 x II/602 na ulici Jihlavská x Akademická, Jihlavská 
x Netroufalky“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „rekonstrukce křižovatky I/23 x II/602 na ulici 
Jihlavská x Akademická, Jihlavská x Netroufalky“ dle dokumentace vypracované společností 
Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO 25348817, v červenci 2022. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako společného územního a stavebního 
řízení pro stavbu: „rekonstrukce křižovatky I/23 x II/602 na ulici Jihlavská x Akademická, 
Jihlavská x Netroufalky“ podle projektové dokumentace zhotovené společností Ateliér DPK 
s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO 25348817, v červenci 2022, uplatnil následující námitku 
a připomínku: 



 

 

- projektová dokumentace bude koordinována s návrhy nových tras horkovodních rozvodů 
v městské části Brno-Starý Lískovec (investiční záměry Tepláren a.s.) 

 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 7dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
Rady MČ.  
 
20. Stavba „Novostavba bytového domu, Brno-Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi 
č.p.199 a 758)“ - stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k projektové   
dokumentaci pro stavební řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „novostavba bytového domu, Brno-Starý 
Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č.p.199 a 758)“.  
Bere na vědomí stavbu „novostavba bytového domu, Brno-Starý Lískovec, ul. Kroupova 
(proluka mezi č.p.199 a 758)“ dle dokumentace vypracované společností ARCHIKA s.r.o.,  
IČO: 27715795, Boršice 9, 687 09 Boršice, v říjnu 2022, neboť na stavbu je již vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko ke stavebnímu řízení starostovi 
k podpisu ve lhůtě do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze Rady MČ.  
 
21. Stavba: „Novostavba RD Klobásova, Brno“ - vyjádření ke společnému územnímu  
a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVŠ předložit materiál do Komise územního rozvoje a dopravy městské části Brna. 
 
22. Žádost o vyjádření k odkupu pozemků p. č. 431/34, p. č. 955/2, p. č. 955/12,  
p. č. 1678/154, p. č. 1684/76, p. č. 1761/9 a p. č. 1903/47  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
23. Balíkomat Brno-Starý Lískovec; Odvolání proti usnesení RMČ z 3. schůze konané dne 
28. 11. 2022, bod č. 10  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala odvolání proti usnesení RMČ ze dne 28. 11. 2022,  
3. schůze, bod č. 10, doručené dne 22. 12. 2022 Českou poštou, s. p., Politických vězňů 
909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983. 
Trvá na svém usnesení ze dne 28. 11. 2022, 3. schůze, bod č. 10., přičemž o zábor veřejného 
prostranství může namísto firmy CONTEG, spol. s. r. o. požádat přímo Česká pošta, s. p.      
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
24. 2. etapa umístění laviček a odpadkových košů po realizaci stavby Prodloužení  
TT z Osové – úkol z RMČ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním laviček a odpadkových košů 2. etapa  
po stavbě Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích na stanoviště dle důvodové 
zprávy a autorizované přílohy bodu tohoto jednání.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit firmy 
Metrostav a Firesta do 3. 2. 2023.   
 



 

 

25. Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, 
Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, 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, které jsou autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Projektová dokumentace Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-
Starý Lískovec“  
 
1. DIMENSE v. o. s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 277 53 379 
2. BESTBUILD s. r. o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 
5. PROJECT building s. r. o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
6. Technika budov, s. r. o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČ: 60711825 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
6. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí OSBB) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
26. Zpracování projektové dokumentace „Oprava elektroinstalace v MŠ Bosonožská, 
Bosonožská 4, Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, 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, které jsou autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Projektová dokumentace Oprava elektroinstalace v MŠ Bosonožská, Bosonožská 4, 
Brno-Starý Lískovec“  
 
1. DIMENSE v. o. s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 277 53 379 
2. BESTBUILD s. r. o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 
5. PROJECT building s. r. o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
6. Technika budov, s. r. o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČ: 60711825 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 



 

 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
6. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí OSBB) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
27. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových 
jednotkách a bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu názvu veřejné zakázky z „Oprava 
zdravotně technické instalace v bytech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ na „Drobné 
údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec“. 
Schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání pro 
veřejnou zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech  
ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit příkazníka s tímto 
usnesením. 
 
28. 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 18.01.2023, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.1/2023“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
29. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného a Ing. Jiřím Janem 
Novotným, ulice Kosmonautů 416/5, 625 00 Brno, na straně dárce. Předmětem Darovací 
smlouvy je darování 11 kusů originálního autorského SUDOKU pro Starolískovecký zpravodaj.  
Ukládá OVV předložit Darovací smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu. 
 
30. Jmenování člena konkurzní komise v konkurzním řízení na místo ředitele/ky Mateřské 
školy Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvkové organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje pana Mgr. Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec členem konkurzní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkurzním řízení 
na místo ředitele/ky Mateřské školy Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvkové organizace. 
 
 
 
 



 

 

31. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec, takto: 
 

3. 7. 2023 – 7. 7. 2023                                                                     mimo provoz 

10. 7. 2023 – 21. 7. 2023                                                                 ZŠ a MŠ Brno, El. Přemyslovny 10  

24. 7. 2023 –   4. 8. 2023                                                                 MŠ Brno, Kosmonautů 2  

 7. 8. 2023 – 11. 8. 2023                                                                  mimo provoz 

14. 8. 2023 – 25. 8. 2023                                                                 MŠ Labská 7   

28. 8. 2023 – 1. 9. 2023                                                                   mimo provoz 

 
Pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec na odbor školství MMB,  
a jednotlivým ředitelkám mateřských škol v Brně ve Starém Lískovci. 
 
32. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn za I. pol. 2022/2023  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené bodové ohodnocení práce ředitelů/lek 
za I. pololetí roku 2022/2023, které je součástí navrhování odměn. 
 

Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ Brno, Labská 27 
Mgr. Michal Dlouhý 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při 
společensko-kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice, 
Starolískovecká supestar 

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem napravena 

5 X 

 

Organizace: 
Ředitel:  

ZŠ Brno, Bosonožská 9 
Mgr. Lenka Špačková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice, 
Starolískovecká superstar 

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 X 

 

Organizace:  
Ředitel: 

Mgr. Lucie Žigárdyová 
MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 

Kritérium Hodnocení Body: Body  



 

 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Labská 7 
Irena Andrlíková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, 

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 X 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Bosonožská 4 
Mgr. Šárka Pantůčková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 X 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Oderská 2 
Hana Milotová 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 X 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB,  
OŠM do 31.1.2023. 
 
 
 
 

Max. dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 XX 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 X 



 

 

33. Návrh na jmenování ředitelky, Základní a Mateřské školy, Brno Elišky Přemyslovny 10, 
příspěvkové organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se jmenováním ředitelky Základní školy a Mateřské 
školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvkové organizace Mgr. Kateřiny Kottové  
bez konkurzního řízení na dobu určitou, a to na dobu do jmenování nového ředitele nebo 
ředitelky vzešlé z konkurzního řízení. 
Pověřuje OSŠK informovat o tomto usnesení OŠML MMB. 
 
34. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno,  
ulice Kosmonautů 2 a MŠ Brno, Labská 7 na rok 2022.  
Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových organizací. 
Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
35. Smlouva o poskytnutí elektronických stravenkových karet 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí elektronických stravenkových 
karet pro zaměstnance zařazené do Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec a uvolněné 
zastupitele, uzavřenou mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a společnost UP Česká republika s.r.o., se sídlem 140 00 
Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ: 6291371. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
36. Rozpočtové opatření č. 1 – transfer na volby, zařazení nepoužitých prostředků roku 
2022, změny v oddílu školství a v části nebytové prostory 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
37. „Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý 
Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek, 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, které jsou autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý 
Lískovec“.  
 
1. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850 
2. JIRMAL spol. s.r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ: 27732941 
3. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ: 25548531 
4. Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 
5. MTc-stav s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 
6. Hrušecká stavební, spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142 
7. DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 



 

 

8. Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno,  
             IČ: 25342100 
9. VIVAS CZ s. r. o., Jezerůvky 2a, 621 00 Brno, IČ: 26302136 
10. DVASTAF GROUP s. r. o., Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky, IČ: 07072368 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
6. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí OSBB) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
38. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem  
v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
-s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem  
v objektu Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
-s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S – Invest s.r.o., Kaštanová 123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 
3. Ing. Kateřina Miholová, U Břízy 588/16, 664 48 Moravany, IČ: 09222936 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 

 
-se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby – Oprava prostor v 1.NP dotčených požárem v objektu Kosmonautů 
4, Brno-Starý Lískovec“ ve složení min 3 členů: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
6. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí OSBB) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 



 

 

39. 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 

219 000 Kč 264 990 Kč 1. 20. 1. 2023 
v 09:00 

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

350 000 Kč 423 500 Kč 2. 20. 1. 2023 
v 09:20 

Michal Zeman, Svatojánské nám. 123, 
664 51 Šlapanice, IČ 86987976 

352 000 Kč 425 920 Kč 3. 23. 1. 2023 
v 08:23 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 20. 1. 2023, 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 0002 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.  
 
40. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných  
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava účelové komunikace na ul. Kroupova – Tatran, 
Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou bodu tohoto jednání, 
 
-s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

1. Zemako, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO: 25504011 
2. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice,  

IČO: 60733098 
3. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  

IČO: 48035599 
5. H.K.U., spol. s r. o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČO: 25515161 
6. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o., Pražská 767/10c, Brno, 642 00, IČO: 27702804 
7. Ekostavby Brno, a.s, U Svitavy 2, 618 00 Brno – Černovice, IČO: 46974687 
8. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26271303 



 

 

9. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 
Brno, IČO:25342100 

 
-se svoláním komise pro otvírání 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 Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
3. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Veronika Dušková (referent odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  


