
 

 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 8. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 22.2.2023 v 16:00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Narovnání nájemního vztahu – XXXXX 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 27 situovaném v 7.podlaží domu č.or. 29 na ulici Labská 
v Brně.“ 

3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00018, Vratislav Šustr 
4. Statut komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
5. Osvědčení o řádném poskytnutí služby 
6. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 
7. Valorizace nájemného na základě přírůstku průměrného indexu spotřebitelských cen 

za 12 měsíců roku 2022 
8. Stavební úpravy bistra 21b, Brno – vyjádření za vlastníka pozemků 
9. TJ TATRAN – směna pozemků, návrh MmB, MO 
10. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 

zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech  
ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“  

11. Doplnění usnesení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 22 00013 – Park Kroupova 

12. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ 
I, výzva OP JAK, číslo 02_22_002“ pro ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 

13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2023  

14. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2023 zájmovým organizacím, příspěvek na provoz pro Knihovnu Jiřího 
Mahena 

15. Vyklizení bytu 
16. Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
17. Žádost o vyjádření ke směně pozemku p.č. 1745/8 k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 

SmB 
18. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
19. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů a dalších nečlenů 

Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
20. Centralizovaný nákup energií od roku 2024 
21. Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00094 

 



 

 

1. Narovnání nájemního vztahu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění a předložení do 
další RMČ. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 27 situovaném v 7.podlaží domu č.or. 29 na ulici Labská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 27 situovaném v 7. podlaží domu č. or. 
29 na ulici Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331,  
664 01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
171.959,08 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 23 00018, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 23 00018 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. 27, nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 29 ulice Labská v Brně v celkové ceně 
171.959,08 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 00018 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.2.2023. 
 
4. Statut komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, Statut komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec, který tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, s platností a účinností ode dne 22.2.2023. 
 
5. Osvědčení o řádném poskytnutí služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vydáním Osvědčení o řádném poskytnutí služby pro 
společnost FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746.  
Pověřuje starostu podpisem osvědčení, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu cen služeb, které poskytuje FCC 
Žabovřesky, s.r.o. pro MČ Brno-Starý Lískovec v závislosti na roční míře inflace, která činila 
dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2022 oproti 2021 15,1 %. Nové ceny jsou platné 
od 1. 4. 2023. 



 

 

Schvaluje dodatek č. 11 k SOD č. 09 9 500 09 00036, jehož předmětem je změna cen služeb 
v závislosti na roční míře inflace. Dodatek č. 11 bude uzavřen mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, se  
sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ  
a společností F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. (dříve A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.) zastoupenou 
jednatelem společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem. Sídlo společnosti: Korejská 4, 625 00 Brno 
zůstává nezměněno. Dodatek č. 11 tvoří autorizovanou přílohu tohoto usnesení. 
Ukládá OVš uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu neprodleně. 
 
7. Valorizace nájemného na základě přírůstku průměrného indexu spotřebitelských cen  
za 12 měsíců roku 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala návrh na valorizaci nájemného za pozemky pro 
rok 2023 na základě přírůstku průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 
2022. 
Souhlasí s navýšením cen za nájemné za pozemky na základě indexu růstu 
spotřebitelských cen pro rok 2023 všem nájemcům, kteří mají inflační doložku ve smlouvě. 
Ukládá odeslat nájemcům oznámení o zvýšení nájemného. 
 
8. Stavební úpravy bistra 21b, Brno – vyjádření za vlastníka pozemků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření vlastníka pozemku ke stavbě: 
„Stavební úpravy bistra Labská 21b, Brno“ předloženou dne 9. 1. 2023 a doplněnou dne  
10. 2. 2023 firmou POLYTRADE BRNO, s. r. o., IČ 25567101, se sídlem Pálavské nám. 9,  
628 00 Brno, v zastoupení projektantkou Ing. arch. Klárou Ondrovou, souhlasí s provedením 
stavby a stanovuje následující podmínky: 

1) Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným 
předstihem OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek: 

- budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích, 
- nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch, 
- každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího, 
- případné poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu, 
- nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti, 
- bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce, 
- veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 

2) Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V případě znečištění 
veřejných chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník obratem po vzniku znečištění 
jeho odstranění, ale zejména preventivně zabrání možnému znečištění. Pro zamezení 
případné prašnosti, bude zajištěno kropení zpevněných ploch. 

3) Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007  
o ochraně zeleně v městě Brně. 

4) Vozidla a mechanizace pro stavbu budou preventivně zabezpečeny tak, aby 
nedocházelo k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. 
V případě kontaminace bude odtěžena tato půda a odborně sanováno předmětné 
místo na náklady zhotovitele stavby. Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad 



 

 

městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

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

6) Pokud bude nutné užití účelové komunikace, či veřejné zeleně, za účelem skladování 
materiálu nebo umístění kontejneru, požádá stavebník o rozšíření podmínek OVš, 
ÚMČ. Zvláštní užívání veřejného prostranství je nutno nahlásit na OFIN. 

7) Na zatravněných pozemcích MČ Brno-Starý Lískovec nelze umisťovat velkoobjemové 
kontejnery na stavební suť a další stavební odpad/materiál. Tyto kontejnery umístěte 
na komunikace/zpevněné plochy. Je zakázáno skladovat sypké materiály bez 
originálních obalů nebo v neuzavřených nádobách. Na zatravněných pozemcích MČ 
Brno-Starý Lískovec nelze umisťovat mobilní WC. Na trávnících pozemků MČ Brno-
Starý Lískovec je zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho 
zpracování, např. míchání stavebních hmot. Na zatravněné pozemky je zakázáno 
vjíždět vozidly. Po ukončení prací, budou užívané pozemky uvedeny do původního 
stavu, urovnány, odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude 
pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, 
povrch ohumusován, oset travním osivem a o travní porost bude pečováno  
až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 6x pokos.  

8) Zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat  
ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin. 

9) Při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v blízkosti korun stromů musí být 
odváděné výfukové plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 

 
Souhlas vlastníka dotčených a sousedních pozemků bude vyznačen na situačním výkresu  
a opatřen podpisem starosty městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi městské části Brno-Starý Lískovec k podpisu situační výkres 
ke stavbě: „Stavební úpravy bistra Labská 21b, Brno“. 
Pověřuje starostu městské části Brno-Starý Lískovec k podpisu souhlasu vlastníka dotčených 
a sousedních pozemků na situační výkres ke stavbě: „Stavební úpravy bistra Labská 21b, 
Brno“. 
Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení do 10 dnů od rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
9. TJ TATRAN – směna pozemků, návrh MmB, MO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala návrh Magistrátu města Brna, Odboru 
majetkového s vymezením rozsahu směny pozemků s TJ TATRAN Starý Lískovec, z. s., 
sídlem Klobásova 79, 625 00 Brno. 
Souhlasí s rozsahem směny dle návrhu Magistrátu města Brna, Odboru majetkového. 
Doporučuje ZMČ souhlasit s rozsahem směny dle návrhu Magistrátu města Brna, Odboru 
majetkového. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci směny výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 

10. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech  
ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“  
 



 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Drobné údržbářské práce v bytových 
jednotkách a bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec“ jmenuje členy hodnotící 
komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
3. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 7. 3. 2023 od 10:00 
hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s. r. o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
11.Doplnění usnesení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy o 
dílo č. 09 9 500 22 00013 – Park Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení ze dne 16. 11. 2022, 2. schůze, bod 30., 
ve věci uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 
255 38 543, dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 22 00013 – Park Kroupova a doplňuje ho o uložení 
smluvní pokuty i „ve smyslu ustanovení odst. 13. 4. smlouvy o dílo č. 09 9 500 22 00013“. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec sdělit usnesení advokátní kanceláři 
JUDr. Bedroše do 28. 2. 2022 za účelem zaslání objasňujícího přípisu zhotoviteli díla.  
 
12. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I, 
výzva OP JAK, číslo 02_22_002“ pro ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole a Mateřské škole, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, příspěvkové organizaci se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I, 
výzva OP JAK, číslo 02_22_002“. 
 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením statutárního zástupce školy, Mgr. Kateřinu 
Kottovou. 
 
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2023  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČO 44992785, 
zastoupenou starostou, Mgr. Vladanem Krásným a mezi příjemcem dotace, organizací Orel 
Jednota Brno-Starý Lískovec, Malešovská 5, 625 00 Brno, IČO 65352688, zastoupená Josefem 
Jaňurou, s číslem smlouvy 099 300 23 00010 v částce 110 000 Kč.  
Výše uvedená smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 



 

 

Pověřuje OSŠK k předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec, které se bude konat dne 
8. 3. 2023. 
 
14. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2023 zájmovým organizacím, příspěvek na provoz pro Knihovnu Jiřího 
Mahena 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČO 44992785, 
zastoupenou starostou, Mgr. Vladanem Krásným a mezi příjemcem dotace, organizací Spolek 
seniorů Starý Lískovec-nová zástavba, z. s., Kosmonautů 4, 625 00 Brno, IČO 07482817, 
zastoupená Janou Novákovou, s číslem smlouvy 099 300 23 00007 v částce 20 000 Kč. 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČO 44992785, 
zastoupenou starostou, Mgr. Vladanem Krásným a mezi příjemcem dotace, organizací Klub 
důchodců Starý Lískovec-stará zástavba, Kosmonautů 4, 625 00 Brno, IČO 08062561, 
zastoupená Františkem Maršálkem, s číslem smlouvy 099 300 23 00008 v částce 20 000 Kč.  
 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČO 44992785, 
zastoupenou starostou, Mgr. Vladanem Krásným a mezi příjemcem dotace, organizací Svaz 
tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Starý Lískovec, ul. Kosmonautů 
547/19, 625 00 Brno, IČO 65353366, zastoupená Boženou Malovou, s číslem smlouvy 
099 300 23 00009 v částce 20 000 Kč.  
 
Výše uvedené smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 28.2.2023 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a 
informování žadatelů. 
 
Bere na vědomí poskytnutí příspěvku na provoz pro Knihovnu Jiřího Mahena, pobočka 
Kurská 1 v částce 15 000 Kč. 
 
15. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. XX, sestávající  
ze jednoho pokoje, kuchyňského koutu a příslušenství, nacházející se na Ulici Kosmonautů 
17, 625 00 Brno proti XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 
16. Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec.  
Jednací řád je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá tajemníkovi ÚMČ předat Jednací řád předsedům výborů kontrolního a finančního. 
 



 

 

17. Žádost o vyjádření ke směně pozemku p.č. 1745/8 k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
SmB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost předloženou MMB, MO o vyjádření  
ke směně pozemků p. č. 1745/100, p. č. 1745/101 a p. č. 1745/29 všechny k. ú. Starý 
Lískovec ve vlastnictví pana QUI TUY MAI za pozemek p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec  
ve vlastnictví SmB. 
Doporučuje ZMČ nesouhlasit se směnou pozemků p. č. 1745/100, p. č. 1745/101  
a p. č. 1745/29 vše k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví pana XXXXX za pozemek  
p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví SmB. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci směny výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ. 
 
18. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
 

1. souhlasit s 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 přílohou 
tohoto bodu jednání, v rozsahu navrhovaných změn čl. 5, 11, 12, 17, 22, 30, 74, 76,   
 
 

2. schválit úpravu změn 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 přílohou 
tohoto bodu tohoto jednání, v čl. 18 v odst. 1 písm. f a to takto:  
f) vydávají stanoviska ke stavebním záměrům jiných stavebníků pro zpracování 
vyjádření primátora k projektovým dokumentacím pro vydání územního rozhodnutí 
nebo společného povolení dle zvláštního právního předpisu, a to ve lhůtě 60 dní ode 
dne předložení projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí nebo 
společného povolení stavebních záměrů jiných stavebníků městské části, přičemž, 
není-li stanovisko vydáno ve stanovené lhůtě, má se za to, že městská část nemá ke 
stavebním záměrům námitek. 

 

19. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů a dalších nečlenů 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části-Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
schválit s účinností od 1. dubna 2023 
 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, úpravu měsíčních odměn 
neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec a dalším nečlenům 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec za výkon jejich funkcí, který je v souladu s výše 
citovanými předpisy koncipován tak, že jednotlivé finanční částky činí 40 % z maximálních 
finančních částek uvedených v nařízení vlády ze dne 30. listopadu 2022, kterým se mění 



 

 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů. 
 
I nadále se počítá s tím, že se uplatňuje sankce ve formě krácení odměny – je-li člen ZMČ 
zároveň členem RMČ, komise RMČ nebo výboru ZMČ, jeho odměna za členství 
v zastupitelstvu se již nevyplácí a je zohledněna v odměně z další funkce. Stejně tak  
se uplatňuje sankce ve formě maximálního počtu tří nejvyšších odměn za funkce. 
 
20. Centralizovaný nákup energií od roku 2024 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přistoupením k centralizovanému nákupu energií 
realizovaného Statutárním městem Brnem a to s platností od roku 2024. 
Pověřuje OSBB informovat o tomto usnesení náměstka primátorky Statutárního města Brna. 
 
21.Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00094 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 1 až č. 3 a dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo č. 09 9 500 22 00094, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 
00 Brno a zhotovitelem STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, Veveří, 602 
00 Brno, IČ: 26232073 zastoupenou Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva. 
Změnový list č. 1 až č. 3 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. Dodatek č. 1  
je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek  
č. 1 smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
 
 
 
 
 
 

 


