
Informace z usnesení 80. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 17.05.2017 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 19 ve 3. 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. 19, situovaném ve 3. 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 166.475 
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. 31 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. 31, 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 205.648 
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. 39 v 8. 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. 39, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 3, na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: KERAMO D - Dohorák, s.r.o., Zahradní 583, 768 
21 Kvasice jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
217.790 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. 31 v 8. podlaží domu na ulici Labská č. o. 31 v Brně 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 8. 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  299.586Kč bez DPH. 
 



Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 22 ve 3. 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. 22, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Kosmonautů v Brně“  byl vybrán uchazeč: JIHSTAV s. r. o., Pompova 4, 617 00 Brno     
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  309.978 
Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 27 v 6. 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.27 situovaném v 6. 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  103 
085 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
7. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 29 v 8. 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.29 situovaném v 8. 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. 
 
8. Provedení úpravy bytového jádra v bytě č. 9 v bytovém domě č. o. 2 na ulici Vltavská 
v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení úpravy stávajícího bytového jádra bytu č. 
9 v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 spočívající ve výměně vany za sprchový kout a 
souhlasí s proplacením finanční částky 28 808 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 9 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 2 za provedení úpravy bytového jádra – výměna vany 
za sprchový kout. 
 
 



9. Úhrada vynaložených nákladů Labská č.o.29 byt č. P6 xxxxxxxxxxxxxxx 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s proplacením finanční částky 12 500 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxx1 bývalému  nájemci bytu č. P6 v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 29 za 
zřízení odběrného místa el. Energie. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00038, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00038 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.29, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 8.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 17 00038 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.7. 2017. 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00039, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00039 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.27, o velikosti 3+1,nacházejícím se v 6.podlaží 
domu č.or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 90 739 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 a pověřuje Odbor správy budov a bytů 
předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00039 smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.7. 
2017. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00041, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00041 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. 19, o velikosti 1+kk, nacházejícím se ve 3. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 166.475 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 17 00041 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2017. 
 
 
 
 



13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00042, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00042 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. 31, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 4. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 205.648 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 17 00042 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2017. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00043, KERAMO D, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00043 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a KERAMO D - Dohorák, 
s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 39, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 3 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 217.790 
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 17 00043 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2017. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00044, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00044 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. 31, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 8. podlaží 
domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 299.586 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 17 00044 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2017. 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00045, JIHSTAV, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00045 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a JIHSTAV s. r. o., 
Pompova 4, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 22, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 3. 



podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 309.978 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 17 00045 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.05.2017. 
 
17. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 9, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00029 nebude 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 625 
00 jako objednatel a společnost Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako 
zhotovitel, kde předmětem smlouvy je výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 
11, Brno-Starý Lískovec za dohodnutou cenu 730.499 Kč bez DPH, uzavřena z důvodu její 
neakceptace ze strany zhotovitele. Předmětná smlouva o dílo byla schválená na 78. schůzi RMČ 
konané dne 19.04.2017, souhlasí s tím, aby Odbor správy budov a bytů vyzval k uzavření 
smlouvy v pořadí druhého uchazeče, kterým je společnost MTc-stav s. r. o., Slunečná 4, 634 
00 Brno a nabídnutá cena je 873.384,60 Kč bez DPH. 
 
18. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2017 nenavyšovalo nájemné za 
pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání) a pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna 
Českým statistickým úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku 
předchozímu) a pro rok 2017 činí 0,7%. 
 
19. Rozpočtové opatření č. 13 – transfery zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
20. Rozpočtové opatření č. 12 – účelový transfer z města na kulturní akce, penále, služby 
v nebytových objektech 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 12. které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
21. Reklamní zařízení na p. č. 2395/2 - vyjádření k podanému odvolání   REALMEDIA 
s.r.o. – Pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá své vyjádření k podanému odvolání a ukládá OVš 
vyžádat stanoviska Policie ČR, DI a Krajského úřadu JmK, odboru dopravní správy k umístění 
oplocení vybudovaného na pozemku p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec s ohledem na skutečnost, 
že se nachází v ochranném pásmu komunikace I. třídy Bítešská. Dále pak ukládá OVš požádat 
OVÚP o prodloužení lhůty pro vyjádření. 
 
 



22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, 
MČBrno-Starý Lískovec na rok 2017 organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.smlouvy 099 300 17 00101 mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec na straně poskytovatele s Orlem jednotou Brno-Starý 
Lískovec, se sídlem Brno, Malostranská 48, 625 00, IČ. 65352688, na straně příjemce. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční dotace na : 
Kulturní činnost ve výši  100 000,- Kč 
Sportovní činnost ve výši  20 000,- Kč 
 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23.  Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý  
Lískovec na rok 2017 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly 
smluv 099 300 17 00102 – 099 300 17 00111, 
 
Lužánky – středisko volného času                              13 000,-Kč 
Junák – český skaut, středisko St. Lískovec, z.s.        49 000,-Kč                      
52. pionýrská skupina Slunovrat                                   6 000,-Kč 
Římskokatolická farnost Starý  Lískovec                40 000,-Kč 
SDH Starý Lískovec - SPORT                                    20 000,-Kč 
TOM 20203 Oftalmo                                               6 000,-Kč                                 
Korfbal klub Brno                                                       10 000,-Kč       
Dětský tábor Brněnka                                               12 000,-Kč 
SK Tori Judo Brno                                                        4 000,-Kč 
InBalance, z.s.                                                              10 000,-Kč 
                                                              
 
které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu podpisem  těchto smluv 
ke dni 23.5.2017 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a informování žadatelů. Finanční dotace 
budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
 
24. Následná péče  –  údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně  v rámci    I.  
– III. a V. – VI. etapy   stavby    „Veřejné   prostranství   u  polikliniky  ve  Starém 
Lískovci“ ul. U Pošty, výběr zhotovitele (veřejná zakázka malého rozsahu) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  oznámení stažení cenové nabídky, doručené 
ze dne 12. 5. 2017, uchazečem FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČ 
48908746, pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – Následná péče – údržba nově 
vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci  I. – III.  a  V. – VI. etapy stavby „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul.  U  Pošty, pro období 1. 6. 2017 – 31. 5. 
2022.  
 



Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – Následná péče – údržba nově vzniklé 
a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci  I. – III.  a  V. – VI. etapy stavby „Veřejné prostranství 
u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul.  U  Pošty, pro období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2022, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 27. 4. 2017, zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 
Brno, IČ 62095773.  
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
               
25. Seznámení s výsledkem šetření stížnosti České školní inspekce na ZŠ Brno, 
Labská 27 a schválení výsledku vyřízení  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu o inspekční kontrole ze strany ČŠI, 
která proběhla ve dnech 7. 3. 2017 až 8. 3. 2017 na ZŠ Brno, Labská 27.  
 
Schvaluje vyrozumění rodičům o vyřízení stížnosti ze strany zřizovatele. 
 
26. Finanční transfer pro MČ Brno-Starý Lískovec na výstavbu nadzemních 
kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu (VSKO) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí finanční transfer pro MČ Brno-Starý 
Lískovec ve výší 1 226 079 Kč vč. DPH, z toho 105 000 Kč vč. DPH na projektové 
dokumentace, na výstavbu kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu 
(VSKO). 
 
Souhlasí se spoluúčastí na dílo ve výši 1 713 584,16 Kč vč. DPH (cena dle položkových 
rozpočtů projektových dokumentací) a se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
předmětné stavební práce. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zpracovat zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a 
předložit radě městské části ke schválení do 31. 5. 2017. 
 
 
 
 


