
Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 24. 08. 2016 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 2 v 1. podlaží domu na ulici Labská č. o. 37 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 2, situovaném v 1. podlaží domu č. or. 37, na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62 620 00 Brno 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  304 340 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 8 ve 2. podlaží domu na ulici Labská č. o. 31 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 8, situovaném ve 2. podlaží domu č. or. 31, na ulici 
Labská v Brně“  byl vybrán uchazeč: PRESL, s. r. o., Komárovská 3 617 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 323 443 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 26 ve 4. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 26, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Kosmonautů v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 
PSČ 664 01 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši  153 376 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 1 v 1. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 1, situovaném v 1. podlaží domu č. or. 3, na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 
PSČ 664 01 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši  134 934 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Opakovaná žádost o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, uživatelé bytu  č. 
xxx na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání a požaduje vyzvat paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, aby předložila všechny svoje příjmy a doložila, zda-li pobírá příspěvek 
na péči a příspěvek na dopravu. 
 
 



6. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíce červen a červenec r. 2016 
 – xxxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č.xx na ul. Sevastopolská č. o. 1 v Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje paníxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně – Starém 
Lískovci dodatečnou slevu na nájemném za měsíce červen a červenec r. 2016, která činí 1 786 
Kč za měsíc, tj. celkem 3 572 Kč a ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení. 
 
7. Výpověď nájemní smlouvy č. 09 2 400 14 00191 společností iOV spol. s r.o., Krymská 
č.o.2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ukončení nájemního vztahu výpovědí ke dni 30. 9. 
2016 ve smyslu ustanovení čl. VI odst. 3. Nájemní smlouvy č. 09 2 400 14 00191 ze dne 22. 
12. 2014 uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městská část Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností iOV 
spol. s r.o., Krymská 2, 625 00 Brno zastoupenou jednatelem společnosti PhDr. Pavlem 
Vojtkem, pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení. 
 
8. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/19. 
zasedání konaném dne 21. 6. 2016 schválilo záměr prodeje bytové jednotky č. 579/19 
vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 
2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných 
částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, dle Postupu města při prodeji bytového 
fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016 a dále nesouhlasilo s prodejem této 
jednotky za kupní cenu ve výši 339 402 Kč, tedy za cenu nižší než obvyklou. Záměr prodeje 
výše uvedené bytové jednotky byl zveřejněn na úřední desce MMB v termínu od 15. 7. 2016 
do 1. 8. 2016, doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s tím, aby byla nájemcům bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. 
v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, 
v Brně, k. ú. Starý Lískovec učiněna nabídka na prodej předmětné bytové jednotky za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
 
9. Prodej vymezené bytové jednotky č. 596/8 v bytovém domě na ulici Osová č. p. 596, 
čo. x – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/8, v bytovém domě Osová č. o. 8 
v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků, které byly v době provedení nabídky v platnosti, ve výši 455 573 Kč a 
podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 016 00081, 
která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 
3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý 
Lískovec. 
 



10. Žádost o zpětvzetí  výpovědi z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí výpovědi  z nájmu bytu č. 38, o velikosti 
3 + 1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně, která byla panu xxxxxxxxxxxxx, 
doručena dne 31. 5. 2016, podmíněné uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené 
dne 21. 9. 2010. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné. Pokud k datu 31. 8. 2016, tj. datum, kdy končí běh 
tříměsíční výpovědní lhůty, nebude dodatek uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu 
k tomuto datu končí. Dodatek je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, ukládá OSBB 
sdělit rozhodnutí Rady MČ – Brno – Starý Lískovec panu xxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
předložit předmětný dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.   
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00082, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00082 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., 
Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách  
či úpravách v bytě č. 8, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se ve 2. podlaží domu č. or. 31 na ulici 
Labská v Brně v celkové ceně 323 443 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00082 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 31. 8. 2016. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00083, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00083 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 26, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové 
ceně 153 376 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00083 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 8. 2016. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00084, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00084 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno,  
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. podlaží domu č. or. 3 na ulici 



Sevastopolská v Brně v celkové ceně 134 934 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle 
Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuj Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00084 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 8. 2016. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00085, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00085 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, 
s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 2, o velikosti 3 + 1, 
nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 37 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 304 340 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00085 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 8. 2016. 
 
15. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava části 
oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprava oplocení u MŠ Bosonožská 4, u MŠ 
Kosmonautů 2, u MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava části oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprava oplocení u MŠ 
Bosonožská 4, u MŠ Kosmonautů 2, u MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ byl vybrán 
uchazeč A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  2 130 545. 56  Kč bez DPH, 
ukládá OSBB informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 28 – transfer SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 29 – oplocení dětských hřišť, převod prostředků z VHČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu jednáná. 
 
18. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého 
seznamu ve výši 27.970,00 Kč. 
 
19. Návrh na jmenování Škodní a likvidační komise a Ústřední inventarizační komise   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje jmenování Škodní a likvidační komise ve složení: 
 



Předseda:   Ing. Miloš Vrážel, tajemník úřadu 

Místopředseda:  Ivana Křepelková, vedoucí OFIN 

Členové:   Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVŠ 

   Mgr. Renata Kuklínková, vedoucí OSŠK 

                             Lenka Tešnarová, referentka OFIN 

 

    

Schvaluje jmenování Ústřední inventarizační komise ve složení: 
 

Předseda:   Ing. Miloš Vrážel, tajemník úřadu 

Místopředseda:  Ivana Křepelková, vedoucí OFIN 

Členové:   Mgr. Jarmila Prátová, vedoucí OVV 

   Mgr. Renata Kuklínková, vedoucí OSŠK 

 
20. Stavba „Rekonstrukce parčíku Hermannova“,  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 č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na stavbu „Rekonstrukce parčíku Hermannova“, dle realizační (zadávací) dokumentace 
zpracované Ing. Miroslavou Polachovou z 8/2016, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání   
 
1. FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
2. FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
3. FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČO 29206944  
4. KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358 
5. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531 75 Mohelno 
6. ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
7. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
8. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení  
  
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení ihned. 
 



21. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s výhradou 
předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Výhrada spočívá v nesouhlasu s částí navrhovaného textu v Článku 2 připravované OZV a to 
pro článek 3 odst. 6 písm. n) Statutu MB v rozsahu: „zpeněžení hmotné nemovité věci ve 
vlastnictví města nebo práva stavby ve veřejné dražbě a“; a dále v nesouhlasu s navrhovaným 
doplněním dovětku článku 4 odst. 3 Statutu MB textem ve znění: „Rada města Brna může tyto 
pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi nebo Magistrátu města Brna. Rada města Brna 
může rovněž svěřit Městské policii Brno zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních 
souvisejících s činností Městské policie Brno“, a ukládá tajemníkovi úřadu po rozhodnutí ZMČ 
neprodleně zaslat stanovisko Organizačnímu odboru MMB.  
 
22. Smlouva na dodávku stolní vody NUOVO CAFFE, s.r.o. č. sml. 09 9 700 16 00192 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh rámcové smlouvy o pronájmu přístroje na 
výdej vody a dodávkách zboží (vody) č. 09 9 700 16 00192 mezi MČ a NUOVO CAFFE 
s.r.o., která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu 
předložit smluvním stranám k podpisu smlouvu do 30.8. 2016 
 
23. Prodej podílů pozemků pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 vlastníkům bytových 
jednotek s 20 % slevou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s prodejem 
alikvotních podílů pozemků v k. ú. Starý Lískovec: p. č. 2758, p. č. 2759, p. č. 2760 a p. č. 
2761 do vlastnictví vlastníků vymezených jednotek a příslušných podílů na společných 
částech bytových domů Osová 579/2, Osová 591/4, Osová 593/6, Osová 596/8, Brno 
postavených na těchto pozemcích, kteří uzavřeli se statutárním městem Brnem „Kupní 
smlouvu na bytové jednotky a podíly na společných částech domu“ se slevou 20 % z ceny 
obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 1962-007-2016 zhotoveným znaleckým ústavem 
STATIKUM s.r.o., která činí 2.660,- Kč za m2 v případě, že bude kupní cena uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy a ukládá OVš předložit materiál na X. zasedání ZMČ.  

24. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 473/2 – p. xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ,  aby souhlasilo 
s odprodejem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č. 473/2 k. ú. Starý Lískovec 
o výměře 71 m2 pod předzahrádkou u RD Klobásova 50, Brno  do vlastnictví p. 
xxxxxxxxxxxxxx, Brno, který uvedený RD vlastní.  
 
25. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 668/2 díl C – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 
části pozemku p. č. 668/2 díl C k. ú. Starý Lískovec o výměře 12 m2 manželům xxxxxxxxxx, 
Brno.  
 
 
 
 



26. Pronájem reklamních ploch na reklamních sloupech 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem 2 ks reklamních betonových sloupů 
umístěných na pozemcích: 

1) na p. č. 2405/79 u prodejny Albert na ul. Kurská a 
2) na p. č. 1684/15 u zastávky TRAM Osová ve směru do města 

společnosti CityPosters s.r.o., se sídlem Úvoz 420/43, Brno, IČ 03934781 za nájemné ve výši 
650 Kč za m2/rok pro rok 2016 a stanoví, že nájemné bude každoročně valorizováno. 

27. Pozemek p. č. 2707 pod garážovým dvorem – dopis p. xxxxxxxxxxxxxx – RMČ na 
vědomí 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí kopii dopisu xxxxxxxxxx, uživatele části 
(1/55) pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské 
zaslanou dne 8. 8. 2016. 

28. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v  rámci I.  –  
III. etapy stavby „Veřejné  prostranství  u polikliniky ve Starém Lískovci“  ul. U Pošty, 
oslovení k  podání cenových nabídek  (veřejná zakázka malého rozsahu)  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje  
 
-Návrh díla Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I.  
–  III.  etapy  stavby „Veřejné  prostranství  u  polikliniky ve Starém Lískovci“ pro období 1. 
10. 2016 – 31. 5. 2017. 
 
-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 č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1.FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
2.FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČO 292 06 944  
3.ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
4.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
5. FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
6. KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358 
7. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
8. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 
 



Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení ihned. 
 
29. Souhlas s termínem konání "Dne radnice" 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje konání osmého ročníku společensko-sportovní 
akce "Den radnice MČ Brno – Starý Lískovec", dne 24.9.2016 od 13.00 hodin  na veřejných 
prostranstvích přilehlých k ulici Bosonožská. 
 
30. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouvy darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti a 
smluv darovacích mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na 
straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno 
Vratislav Šustr,  Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou 
ŠIMEK 96, spol. s.r.o., Brno, Herčíkova 17, 612 00  
ikis, s.r.o., Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00 
Ing. Roman Benža, Merhautova 925/3, 613 00 Brno  
FCC  Žabovřesky, s.r.o., Brno, Korejská 4, PSČ 61600 
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
PRESL s.r.o., Brno, Komárovská 663/3, PSČ 617 00  
BESTBUILD  s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno  
PROFIPLAST, spol. s.r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno 
Moravská stavební unie - MSU  s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
VALMONT ČR, spol. s.r.o., Nové Sady 34, 602 00 Brno 
Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno – Starý Lískovec 
Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno 
 
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 24.9.2016 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
31. Návrh SOD „Oplocení dětských hřišť Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, 
Irkutská zadní“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením SOD mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností A+J Ploty, s.r.o., se sídlem Brněnská 1066, 
664 42 Modřice, zastoupenou jednatelem Josefem Juráčkem. Předmětem díla smlouvy je 
realizace rekonstrukce oplocení dětských hřišť Kurská x Kyjevská, Kyjevská x Irkutská, 
Irkutská zadní. SOD tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
 
Rada pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá OVŠ zajisti podpis zhotovitele a realizaci 
díla. 
 
 
 



32. Prodejna RYNEK, parkovací stání pro zákazníky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s přesunutím zákazové dopravní 
značky při vjezdu z ul. Jemelkova k vjezdu do zásobovacího dvora a se změnou dodatkové 
tabulky „na povolení ÚMČ“. 

Trvá  na svém původním usnesení za předpokladu, že společnost AGRO – Měřín, obchodní 
společnost s.r.o, Zarybník 516, 594 42 Měřín, ideálně prostřednictvím OD MMB, (zajistí Ing. 
Vosinek), zajistí studii proveditelnosti vyhrazeného parkování v daném místě s ohledem na 
dopravní bezpečnost ve vztahu k dopravní obslužnosti v dané lokalitě. 

Rada ukládá OVŠ sdělit usnesení žadateli. 
 
33. Rozpočtové opatření č. 30 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů za 
roky 2014 a 2015 z VHČ do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) 
s c h v á l i t   v souladu s článkem 76, odst.51 Státu města Brna převod finančních prostředků 
ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-
Starý Lískovec za rok 2014 ve výši 1 425 526,74  Kč  a za rok 2015 ve výši 736 884,70 Kč do 
hlavní činnosti.  
 
2) 
s c h v á l i t převod finančních prostředků ve výši 10%  odpisů dlouhodobého majetku z Fondu 
bytové výstavby za rok 2014 ve výši 421 234,92 Kč a za rok 2015 ve výši 510 936,72 Kč. 
Celkem bude finanční převod činit 3 094 582,45 Kč. 
 
3) 
s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
34. Rozpočtové opatření č. 31 – transfer z MČ Brno-Nový Lískovec poskytnutý na základě 
smlouvy o soustředění finančních prostředků za účelem zabezpečení požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec  
s c h v á l i t  RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
35. Rozpočtové opatření č. 32 – rekonstrukce sociálního zařízení včetně sprch u bazénu 
ZŠ Labská, rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská, udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Oderská, MŠ Kosmonautů, MŠ Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 
 
 



36. Zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace na 2. etapu regenerace 
panelového sídliště – návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská 
v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s textem znění zadávacích podmínek pro 
„Zpracování projektové dokumentace na 2. etapu regenerace panelového sídliště – návrh 
parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ 
a s návrhem firem pro oslovení: 

DIMENSE v.o.s, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 

Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 25517562 

Rada ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenové nabídky. Zadávací podmínky tvoří 
nedílnou součást tohoto usnesení. 
 
37. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 
propagaci mezi smluvními stranami KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 
00 Brno, IČ: 26296195 a Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, se 
sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby 
trvání smlouvy  do 31.8.2017. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVV zajistit podpisy smluvních stran  na Dodatku č. 1. 
 
38. TJ Tatran Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec vzít na 
vědomí přehled provedených úkonů v právní věci žalobce Statutární město Brno, MČ Brno – 
Starý Lískovec proti žalovaným TJ Tatran Starý Lískovec, Ing. Lenka Nevřivová, Ing. Daniel 
Nevřiva, o 1.047.598,- Kč s příslušenstvím + 319.464,- Kč s příslušenstvím  vypracovaný 
advokátem JUDr. Milanem Bedrošem. 
 
39. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 16 00079 na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení 
včetně sprch u bazénu“ ZŠ Labská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00079 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce sociálního zařízení včetně sprch u bazénu“ ZŠ Labská, jímž je Statutární město 
Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou KERAMO D – Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104 
zastoupenou jednatelem Michalem Dohorákem a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. 
Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 



40. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 16 00035 na akci ,,Udržovací práce hygienických 
Místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00035 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 
4, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou JIRMAL, spol. s r.o., 
Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 277 32 941 zastoupenou jednatelem Milanem Dedíkem a pověřuje 
starostu MČ jeho podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
41. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 16 00147 na akci ,,Stavební úpravy školy Bosonožská 
Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00147 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Stavební úpravy školy Bosonožská Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 485 29 303 
zastoupenou prokuristou Ing. Marianem Palou a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Dodatek 
č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
42. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 16 00146 na akci ,,Rekonstrukce školní zahrady MŠ 
Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00146 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 1. část“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 469 77 660 
zastoupenou jednatelem Ing. Vasil Charalambidis a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. 
Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
43. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00086, A+J ploty s.r.o. 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00086 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a A+J ploty s.r.o., 
Brněnská 1066, 664 42 Modřice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
oprav části oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprav oplocení u MŠ Kosmonautů 2, 
u MŠ Oderská 2, u MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec v celkové ceně 2 130 545,56 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00086 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 8. 2016. 
 
 
 
 
 


