
Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 31.05.2017 
 

1. Souhlas vlastníka s umístěním sídla organizace SeniorPohoda, z.ú.-Sevastopolská 7, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 99 27 85 jako pronajímatelem a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany 
dohodly na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas 
s umístěním sídla organizace v bytě č. 24 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně. 
Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 15.06. 2017.   
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017.  
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 35, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017. 
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017.  
 

5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017.  
 
 



6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno 
- Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017. 
 

7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017. 
 

8. Postoupení smlouvy o nájmu bytu-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kurská č. o. 4, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 40, o velikosti 3+1 v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 4, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017.  
 
9. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BK v souladu se Způsobem pronájmu 
bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na 
VI. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaném dne 19. 3. 2008 určila na svém 22. 
jednání, konaném dne 15. 5. 2017, že byt: 
 
Ulice Labská č. o. 29, byt č. P6, velikost 3+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Dunajská č. o. 45, byt č. 14, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený 
 
10.  Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 2+kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 198.224 Kč, reg. č. 006/17, smlouva 
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje  uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 
198.224 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. 41 v bytovém domě na 
ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 2+kk mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 



Schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 2+kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 134.216 Kč, reg. č. 008/17, smlouva 
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční 
částku 134.216 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. 30 v bytovém 
domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 2+kk mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 38 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 2+kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 134.558 Kč, reg. č. 007/17, smlouva 
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 134.558 Kč, Smlouvy o 
budoucí smlouvěo nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý 
Lískovec Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 38 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. 
o. 23, Brno, vel. 2+kk mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec 
a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 

Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017. 
 
11.  Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na 
ulici Vltavská 2 (velikost 10,30 m2)

  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 

62091191 s účelem užívání sklad a ukládá  OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu 
předmětných nebytových prostor mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem 
Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – 
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx, IČ: 
62091191, na dobu neurčitou za nájemné 12 360 Kč ročně, tj. 3090 Kč čtvrtletně s účelem 
užívání sklad. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2017 
 
12. Žádost o souhlas s vyřízením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
13. Žádost o povolení akce pro děti – KJM Brno, pobočka Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s žádostí pí Veroniky Bednářové (KJM Brno), která 
požádala MČ o povolení pomalovat chodník před knihovnou křídami, v souvislosti s akcí Den 
dětí na pobočce Knihovny Jiřího Mahena, Kurská 1, Starý Lískovec. Akce se bude konat dne 
1. 6. 2017 od 14:00 do 16:00, druhý den ráno bude chodník uveden do původního stavu a 
ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením žadatele do 1. 6. 2017 
 
 
 
 



14. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2016 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá OSŠK seznámit 
s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
15.  Zprávy o činnosti PO za rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých 
příspěvkových organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16.  Rozpočtové opatření č. 14 – transfer zájmové organizaci Orel 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
17.  Rozpočtové opatření č. 15 – vrácení rozpočtovaných prostředků na položky – projekt 
Sluníčka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 15, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
18. Rozpočtové opatření č. 16 – finanční vypořádání s městem za rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 16, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 
2016 ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ 
Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2.  
 
20. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2016, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků 
k 31.12.2016 ve výši 13 544 725,19 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec, 
doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec  za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a 
zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2016. 
 
21. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec vyslovit zánik mandátu 
pana zastupitele Petra Bohumela (1977) z důvodu ztráty jeho volitelnosti, jejíž příčinou je 
změna trvalého pobytu jmenovaného mimo obvod (území) městské části a ukládá vedoucí 
OVV nadále postupovat dle příslušných zákonů. 
 



22. Uplatnění inflačního navýšení paušální ceny servisních služeb – OTIS a.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání s projednáním do příští 
RMČ. 
 
23. Stavba „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpad (VSKO, 
kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno – Starý 
Lískovec“, 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 „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, 
kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované BESTBUILD s.r.o., 
Záhřebská 9, 616 00 Brno   
 
1. ČENYSTAV s.r.o., Dunajská 172/23, 625 00 Brno, IČ 29373832  
2. Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 
3. ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 826/23 623 00 Brno, IČ 00558010 
4. Fistav spol. s r.o., Ivanovické náměstí 27a, 620 00 Brno, IČ 25532952 
5. DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 26255618 
6. HOMAC, spol. s r.o., Dlážděná 726/12a, 641 00 Brno, IČ 15547663 
7. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČ 25515161 
8. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 
9. PS BRNO, s.r.o. Vídeňská 153/119b 619 00 Brno IČ 25506820 
10. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
11. Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303 
12. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 
13. TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660 
14. VIVAS CZ s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno, IČ 26302136 
15. W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832  
16. WALER s. r. o., Selská 61, 614 00 Brno, IČ 25309536 
17. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011. 
 
-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. 
 



24. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 17 00112 pro zakázku 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 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 09 9 500 17 00112 mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno- Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773, na následnou péči  –  údržbu 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.         
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
25. Skončení nájmu – xxxxx a další pronájem – xxxxxxxxxxxxxxxxx – část pozemku pod 
garážovým dvorem p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr – s p. xxxxxxxxxxxx Brno; dohoda 
je přílohou zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního 
podílu 1/76 pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem, mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a paní xxxxxxxxxxxxxx, Brno podle vzorové smlouvy schválené Radou 
MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze 
dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
26. Žádost o prodloužení lhůty k zahájení provozu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  

1)  s prodloužením lhůty k zahájení provozu prodejny květin paní Miroslavy Marečkové se 
sídlem Hoštická 68, Brno, IČ 64502082 na části pozemku p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec 
a uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě podle návrhu, který je přílohou zprávy a jímž bude 
lhůta prodloužena do 31. 12. 2018 a 

2)  trvá na podmínkách stanovených v usnesení pod bodem č. 4 ze 66. schůze rady MČ ze dne 
14. 12. 2016: 

- dořešit odvádění dešťových vod (zjistit, zda bude stávající zaústění do betonového žlabu 
ve veřejné zeleni dostačující) a 

-  zabezpečit úzký prostor šíře cca 2 m mezi objektem prodejny a budovou pošty tak, aby 
nevzniklo nevhodné zákoutí z hlediska údržby nebo znečišťování 

  
27. Vzorová smlouva na pronájem spoluvlastnického podílu pozemku pod bytovými domy 
Osová a uzavření smlouvy – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorovou smlouvu na pronájem alikvotního podílu 
pozemku pod bytovým domem na Osové 2 – 8, Brno, která je přílohou zprávy a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu podílu 5970/130783 na pozemku p. č. 2760 pod domem Osová 
593/6, Brno mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným 



starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a vlastníkem bytové jednotky č. 9 a téhož podílu na 
společných částech předmětného domu – panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle schválené 
vzorové smlouvy za nájemné ve výši 1.353,- Kč ročně. Podpisem nájemních smluv byla 
usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
28. Pojištění MČ – Kooperativa, Dodatek. 4 – úplné znění smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí návrh Dodatku č.4 k pojistné smlouvě číslo 
7720484472, který obsahuje úplné aktuální ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1,2,3 se 
společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617 (pojištění 
,,hospodářských rizik,,) 
 
29. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele pro ZŠ Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zapojením školního sportovního klubu ASŠK do 
projektu Centra sportu a s navýšením příspěvku na provoz školy ve výši 5 000,- a pověřuje 
starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem příslušné části dané přihlášky, která je přílohou 
tohoto bodu jednání a pověřuje vedoucí OFIN k provedení příslušného rozpočtového opatření 
z rezervy školství 3113/5901. 
 
30. 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 
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 25517562 
Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 
 
Rada ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenové nabídky. Zadávací podmínky tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 
 
31. Návrh dodatku č.1 ke SOD č. 09 9 500 17 00045 na realizaci veřejné zakázky ,, 
Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně – Starém Lískovci - technický dozor investora a koordinátor BOZP“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00045 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Volnočasový 
sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém 
Lískovci - technický dozor investora a koordinátor BOZP“, jímž je Statutární město 
Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem Ing. Daliborem Pazderkou se sídlem Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, 
IČ: 114 076 044 a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č.1 je přílohou  
tohoto bodu jednání. 
 



32. Žádost o finanční prostředky z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na akci: MŠ Brno, 
ulice Kosmonautů 2 – Nábytek do 1 třídy 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí firmu Benjamín s.r.o. k výrobě nábytku do jedné třídy v MŠ Brno, ulice 
Kosmonautů 2, příspěvková organizace. 
 
Nesouhlasí s proplacením rozdílu mezi poskytnutou dotací a skutečnou cenou nového 
nábytku do jedné třídy ve výši 46.387Kč z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
Ukládá OFin provést rozpočtové opatření a proplatit částku 60.000Kč na účet školky z přijaté 
dotace z MMB OŠMT. 
 
33. Návrh dodatku č.2 ke SOD č. 09 9 500 16 00216 na realizaci veřejné zakázky 
,,Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.2 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00216 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Volnočasový 
sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém 
Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou 
Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 
704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257 zastoupenou Ing. Robertem Suchánkem, předsedou 
představenstva a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č.2 je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
 


