
Informace z usnesení 62. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 02.11.2016 
 

1.  Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 38 v 8. podlaží domu č.o. 3 na ulici Sevastopolská  v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 38 situovaném v 8. podlaží domu č.or. 3, 
na ulici Sevastopolská 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   
99 387 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 17 v 5. podlaží domu č.o. 37 na ulici Labská  v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 17 situovaném v 5. podlaží domu č.or. 
37, na ulici Labská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 
664 01 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 93 
746  Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení – „Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice 
Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice Kosmonautů 23, 
Brno – Starý Lískovec“ byl vybrán uchazeč: JIRMAL, spol. s r. o. Veveří 46, Brno 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 235 611,00 
Kč bez DPH a poskytnuté záruční doby v délce 60. měsíců. 
 
4. Provedení drobných oprav v objektu Hasičské zbrojnice na ulici Točná č. o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 4 přijaté na své 59. schůzi konané dne 
21.09.2016, schvaluje výměnu 3 ks kohoutů u pisoáru v objektu hasičské zbrojnice na ulici 
Točná č. o. 5 z rozpočtu zřizovatele Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jímž je Statutární 
město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00106, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00106 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č.17, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 
5.podlaží domu č.or. 37 na ulici Labská  v Brně v celkové ceně 93 746 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 16 00106 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11. 2016. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00107, Svoboda a syn, s.r.o 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00107 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. 38, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č.or. 3 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 99 
387 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 16 00107 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11. 2016. 
 
7. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného od měsíce listopadu r. 2016 – 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 8 na ul. Labská č. o. 37 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. x na 
ul. Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci dodatečnou slevu na nájemném od měsíce 
listopadu r. 2016, která činí 2.677 Kč za měsíc a ukládá OBSS informovat nájemce o 
usnesení. 
 
8. Nové projednání žádosti o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, uživatelé 
bytu č. xx na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec zkonstatovala, že byla xxxxxxxxxxxxxxx po celou dobu 
uváděna v omyl a trvá na svém usnesení č. 1 přijatém na 51. schůzi konané dne 13.07.2016, 
ve kterém souhlasila se sepsáním splátkového kalendáře s paní xxxxxxxxxxxx, uživateli bytu 
č. xx na ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec, na úhradu nedoplatku na vyúčtování 
plnění spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2015, který po částečných úhradách 
činí 18.945 Kč, v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 6.315 Kč s podmínkou ztráty 
výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 31.10.2016. 
 
9. Nabídkové řízení – „Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice 
Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“ – Smlouva o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
 
 



10. Žádost o vyjádření ke stavbě: Stavební úpravy restaurace DON 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavebními úpravami restaurace Don, Kurská 5, 
Brno (na pozemcích p. č. 2398 a 2405/88 k. ú. Starý Lískovec) ve vlastnictví společnosti 
Archatt s r. o., Branky 16, Ostopovice, IČ 46960180. Při úpravách fasády zvenčí objektu bude 
postupováno s maximální opatrností vůči dláždění v okolí objektu tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Jakékoliv zásahy do dláždění budou předem projednány se zhotovitelem díla: 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“  - a. s. Ekostavby Brno. 
Jakékoliv případné poškození dlažby bude odstraněno na náklady zhotovitele, příp. investora 
stavebních úprav restaurace Don podle dispozic a. s. Ekostavby Brno. 

 
11. Pronájem pozemků p. č. 983/1 a 983/2 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. č. 983/1 a 
983/2  k. ú. Starý Lískovec o výměře celkem 1.532 m2 pod zahradou při ul. Točné za dálnicí 
mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným za nájemné ve výši 7,00 Kč za m2 a rok celkem 10.742,00 kč ročně a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle vzorové smlouvy, 
schválené na 41. schůzi RMČ dne 23. 3. 2016 pod bodem č. 38. 
 
12. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
pro období od 7. 11. 2016 do 31. 3. 2017, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní 
resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy č. 1 bodu toho 
jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit smluvní stranu s tímto usnesením do 7. 11. 2016.  
 
13. Prodejna RYNEK, parkovací stání pro zákazníky – pokračování 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává obchodní společnosti AGRO – Měřín, s r. o., se sídlem 
Zarybník 516, Měřín, IČ 60738804 souhlasné stanovisko k vybudování dvou parkovacích 
stání na pozemku p. č. 2405/78 k. ú. Starý Lískovec kolmo k příjezdové komunikaci, zcela ve 
veřejné zeleni, u stěny objektu obchodního střediska podle návrhu č. 2), který je přílohou zprávy 
a požaduje, aby text na dodatkové tabulce byl doplněn časovým omezením podle provozní 
doby prodejny. 

 
14. Rozpočtové opatření č. 41  –  vybavení 3 tříd nábytkem pro ZŠ Labská, přesun do 
investic projektová dokumentace na chodník v MŠ Labská, navýšení služeb 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 41, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 
 



15. Návrh kupní smlouvy na akci: ,,Vybavení 3 tříd nábytkem – nastavitelným, ZŠ 
Labská Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o dílo č. 09 
9 500 16 00212 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Vybavení 3 tříd 
nábytkem – nastavitelným, ZŠ Labská Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 
00030325 zastoupenou Ing. Vojtěchem Pětou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh 
kupní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele – zapojení do projektu poskytování bezplatné 
stravy, ZŠ Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ZŠ Brno, Labská 27, příspěvková organizace, 
k zapojení se do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách v Jihomoravském kraji II.“ a pověřuje starostu, Mgr. Vladana Krásného, podpisem 
daného formuláře.  
 


