
Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 22.02.2017 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 38 v 8.podlaží domu č.o. 1 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. 1, 
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 97 422 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. 16 v 6. podlaží domu č.o. 2 na ulici Vltavská 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. 1, 
na ulici Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Presl, s.r.o. Komárovská 666/3, 61700 
Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 96 
775 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Pronájem volného bytu – zrušení části usnesení 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ruší část svého usnesení č. 6 přijatého na 70. schůzi konané 
dne 11. 1. 2017: 
 
schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 1 + kk, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 97.304 Kč, reg. č. 014/16, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxx.,schvaluje uzavření 
Darovací smlouvy na finanční částku 97.304 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a 
po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno,  
vel. 1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxx.,z důvodu nesplnění podmínky žadatele: Žadatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení této nabídky doručit podepsanou nabídku zpět na MČ Brno – Starý Lískovec, 
Odbor správy budov a bytů s vyjádřením se k pronájmu. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 210080001187 a Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě č. 320090097395 – Krymská2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 
210080001187 uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností 
innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, zastoupenou Martinem Švachem, 
BA a Ing. Kamilem Jánošíkem, schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 
320090097395 uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem zastoupenou předsedou jednatelů 
Janem Valentou a jednatelem Dušanem Malým, pověřuje starostu k podpisu smluv 
nejpozději do 28.02.2017. 
 
5. Prodej vymezené bytové jednotky č. 593/11 v bytovém domě na ulici Osová č.p. 593, č.o. 
6 – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec: 
 
Schválit žádost městské části Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas zastupitelstva města 
Brna s převodem obecní vymezené jednotky č. 593/11, v bytovém domě Osová č. o. 6 v Brně, 
v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města   
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků, které byly v době provedení nabídky 
v platnosti, nižší než obvyklou, ve výši 456.871 Kč.  
 
Odůvodnění: 
Nájemcům předmětné bytové jednotky manželům xxxxxxxxxxxxxxx byla dne 22.05.2013 
zaslána nabídka ke koupi jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. V nabídce, jejíž text byl schválen 
zastupitelstvem městské části Brno-Starý Lískovec dne 29.04.2013, bylo mimo jiné uvedeno, 
že v akceptaci nabídky má nájemce prohlásit, že s ním není ze strany statutárního města Brna 
veden soudní spor ohledně předmětného bytu. Nájemci nabídku ke koupi v zákonné lhůtě 
akceptovali a uvedli, že ohledně nabízeného bytu je v současné době vedeno řízení u Městského 
soudu v Brně. Nájemci obdrželi dne 13.12.2011 výpověď nájmu předmětného bytu, domáhali 
se soudní cestou určení její neplatnosti a Krajský soud v Brně rozhodnutím ze dne 19.10.2016 
potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně, že výpověď nájmu bytu je neplatná. Nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nyní žádají o prodej jednotky za podmínek původní nabídky. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00018, Presl, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00018 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 666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 16, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č.or.2 na ulici Vltavská v Brně v celkové ceně 96 775 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 17 00018 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.3.2017. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00017, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00017 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.1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 97 422 
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 17 00017 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.3.2017. 
 
8. Kontrola a údržba dětských hřišť – zadávací podmínky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, se zadávacími podmínkami pro zakázku 
malého rozsahu na služby „Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec“, 
které tvoří nedílnou součást tohoto materiálu a schvaluje návrh firem pro oslovení: 
JM Demicarr, s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 
Marek Doležal, Božetěchova 2283/87, 612 00 Brno, IČ: 70464197 
Vladimír Matěja – Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304 
NOKASPORT, Novohradský Marek, U Vlečky 1895, 664 34 Kuřim, IČ: 62880691 
 
Ukládá OVŠ odeslat firmám výzvu k podání cenové nabídky. 
 
9. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na odvodnění plochy u kostela, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová 
dokumentace na odvodnění plochy u kostela, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto 
bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČO: 18824307 
4. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 
5. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
 
 



3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Projektová dokumentace na 
odvodnění plochy u kostela, Brno-Starý Lískovec“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
10. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec vydává předchozí souhlas s pronájmem části pozemku ve 
Vlastnictví Statutárního města Brna p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 8 m2 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, k provozování letní zahrádky u 
vinotéky na ul. U Hřiště 400/21, Brno a doporučuje zastupitelstvu MČ, aby nesouhlasilo 
s odprodejem části pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č. 2328/1 k. ú. Starý 
Lískovec o výměře 30 m2 do vlastnictví panu xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, k provozování letní 
zahrádky u vinotéky na ul. U Hřiště 400/21, Brno.  
 
11. Termíny zápisu v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s termínem a místem zápisu v jednotlivých 
mateřských školách zřízených městskou části Brno-Starý Lískovec, takto: 
 
MŠ Bosonožská 4 15.5.2017 od 10:00 hod. do 16:00 hod. 
  16.5.2017 od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
MŠ Elišky Přemyslovny 10 15.5.2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. 
  16.5.2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. 
MŠ Kosmonautů 2 15.5.2017 od 09:00 hod. do 16:00 hod. 
  16.5.2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. 
MŠ Labská 2 15.5.2017 od 08:00 hod. do 16:30 hod. 
  16.5.2017 od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
MŠ Oderská 2 15.5.2017 od 08:00 do 12:00  13:00 hod. do 16:00 hod. 
  16.5.2017 od 08:00 hod. do 12:00 hod. 
 
a pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění termínu a místa zápisu 
v jednotlivých mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství 
MMB, PhDr. Marii Klusoňové a jednotlivým ředitelkám mateřských škol v Brně-Starém 
Lískovci. 
 
12. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí termíny zajištění prázdninového provozu 
v jednotlivých mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec, takto: 
 
 
 



  3.7. – 16.7.2017 MŠ Brno, Oderská 2 
17.7. – 28.7.2017 nikdo 
31.7. – 11.8.2017 MŠ Brno, Kosmonautů 2      
14.8. – 25.8.2017        MŠ Brno, Bosonožská 4 
MŠ Labská 7 bude v rekonstrukci 
MŠ Elišky Přemyslovny 10, sdělením ředitelky školy Mgr. Margity Kotáskové, škola se do 
prázdninového provozu nezapojí 
 
a pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. 
Marii Klusoňové a jednotlivým ředitelkám mateřských škol v Brně ve Starém Lískovci. 
 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje a doporučuje ZMČ odsouhlasit 
 
navržené výjimečné události konané v MČ Brno-Starý Lískovec předložené do návrhu obecně 
závazné vyhlášky o nočním klidu v MČ Brno-Starý Lískovec a to z důvodu zájmu na udržení 
místních tradic a upevňování mezilidských vazeb: 
 
1 )Starolískovecké mladé hody, doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hod.  

2) Letní noc, doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hod.  

3) Starolískovecké vinobraní, doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hod.  

a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ 
Brno-Starý Lískovec. 
 
14. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 53.865,15 
Kč. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení položky materiál 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
  
 
 
 


