
Informace z usnesení 83. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 28.06.2017 
 

1. Nabídkové řízení – „Provedení opravy střešního pláště bytového domu na ulici Labská 
č. o. 29 – přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci“ – výběr dodavatele 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy střešního pláště bytového domu na ulici Labská č. o. 29 – 
přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci “  byl vybrán uchazeč: IZOPOL-Ing. Roman Benža 
Merhautova 3, 613 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové 
nabídkové ceny ve výši 169 882 Kč bez DPH. 
 

2. Uplatnění inflačního navýšení paušální ceny servisních služeb – OTIS a. s. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rozpis nové měsíční paušální ceny za servis 
výtahů platné od 01.05.2017, ve kterém  společnost OTIS a. s. v souladu se smlouvou č. 09 
9 400 98 00263 (K5547), jejímž předmětem jsou kompletní servisní služby výtahů v bytových 
domech na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 a 19 a na ulici Sevastopolská č. o. 11, přistoupila 
k uplatnění inflačního indexu za rok 2016, který činí 0,7%.  

Původní paušální cena (cena do 30.04.2017) činila 4.536 Kč za jeden měsíc, nynější paušální 
cena (cena od 01.05.2017) činí 4.570 Kč za jeden měsíc. 

 
3. Stavba „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, 
kontejnerová    stání    na    separovaný  odpad)   na  veřejných prostranstvích   MČ   Brno- 
Starý    Lískovec“,    výběr   zhotovitele   díla (veřejná zakázka malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – stavba „Nadzemní stanoviště pro 
vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na 
veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč Pořadí 
Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 
Brno, IČ 25548531  

2 093 636,03 
(cena totožná v krycím 
listu nabídky a dle 
SOD v nabídce 

2 533 299,74 1. 

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická 
cesta 501/9, 664 48 
Moravany, IČ 25504011. 
 

2 330 899,83 
(dle krycího listu 
nabídky) 
 
2 450 899,83 
(dle SOD v nabídce) 

2 820 377,79 
(dle krycího listu 
nabídky) 
 
2 965 588,79 
 

2. 

Moravská stavební unie – 
MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 
619 00 Brno, IČ 48529303 
 

3 290 976,- 
(dle krycího listu 
nabídky 
 
3 333 226,- 
(dle SOD v nabídce) 

3 982 080,- 
(dle krycího listu 
nabídky 
 
4 033 203,46 

3. 



 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 20. 6. 2017, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla 
Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
4. Návrh  smlouvy o dílo č.  09 9 500 17 00113 pro zakázku malého rozsahu Stavba 
„Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO,   kontejnerová 
stání    na    separovaný  odpad)   na  veřejných prostranstvích   MČ   Brno-Starý    
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 17 00113 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou 
p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531, na stavbu „Nadzemní stanoviště pro vytříděné 
složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto 
jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
5. Žádost DB Oderská 10 o vydání souhlasu ke zvláštnímu  užívání  veřejné  zeleně pro 
umístění plošiny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně okolo domu 
Oderská 10, dle žádosti Bytového družstva Oderská 10, Brno, se sídlem Oderská 257/10, 625 
00 Brno, za účelem umístění plošiny pro provádění prací na fasádě domu – likvidace řas a 
plísní, nátěr, z důvodu významného zásahu do trvalých porostů dřevin – stříbrné smrky, cypřiš, 
jalovce, zlatice, šeříky, vyvolaných vjetím a stáním plošiny na předmětných plochách veřejné 
zeleně. Práce lze zajistit jinými technologiemi, které si nevyžadují zásah do trvalých porostů. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 14. 7. 2017. 
 
6. Návrh na reklamaci díla „Hřiště pro psy, ulice Labská, Brno-Starý Lískovec“     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla „Hřiště pro psy, ulice Labská, Brno-
Starý Lískovec“, která je autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto jednání a změnu mechanismu 
v uzavírání 2 ks malých branek.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 14. 7. 2017 a zajistit změnu 
mechanismu v uzavírání branek do 30. 11. 2017.  
 
 
 
 
 
 



7. Žádost o investiční transfer na demolici a výstavbu nových klecových kontejnerových 
stání a účelovou dotaci na opravy a údržbu kontejnerových stání  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Bere na vědomí převedení správy a údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad 
na městské části dle schválení ZMB č. Z7/27 ze dne 11. 4. 2017. 

Souhlasí s podáním žádostí o investiční transfer na demolici a výstavbu nových klecových 
kontejnerových stání na směsný komunální odpad a o účelovou dotaci na zajištění správy a 
údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad pro r. 2018 (provozní prostředky – 
opravy a údržba KS a investice – demolice stávajících KS a vybudování KS nových na místě 
demolovaného), které tvoří autorizovanou přílohu č. 2 a 3 bodu tohoto jednání. 

 
Ukládá odboru všeobecnému předložit žádosti na OŽP MMB do 21. 7. 2017 a zajistit 
příslušnou správu KS na SKO odborem všeobecným a odborem správy budov a bytů v 
následujícího členění:  
 
1)Demolice a výstavba nových kontejnerových stání (investice) 
1a)u domů SV, SVJ, družstva – OVš kompletně  
1b)u domů OSBB – OVš zajistí PD a zhotovitele stavby až po podpis SOD a poté předá 
k realizaci na OSBB (příkazcem od začátku vedoucí OSBB). 
 
2)Opravy a údržba stávajících kontejnerových stání 
2a)u domů SV, SVJ, družstva – OVš kompletně  
2b)u domů OSBB – OSBB kompletně.  
 
3)Úklid kontejnerových stání 
3a)u domů SV, SVJ, družstva – OVš příp. přes tajemníka úřadu (uzavření dohod o provedení 
práce, kontrola provedení úklidu na OVš) 
3b)u domů OSBB – OSSB má již zakotveno ve smlouvách s domovníky. 
 
8. Oznámení škodní události – úraz na chodníku pí Mátlová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, poškozené pí Miluše Mátlové, 
bytem Čermákova 7, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu. 

Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 15. 7. 2017. 

 
9.  Dodatek č. 4 k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným  
příspěvkovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 4  k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno–
Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím a  pověřuje OFIN k jeho rozeslání 
jednotlivým  ředitelům příspěvkových organizací. 
 



Dodatkem se mění a doplňuje článek 8 „Zásad“, Hospodaření PO, a to z důvodu novelizace 
zákona 250/2000 Sb. 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení v RMČ Brno Starý Lískovec. 
 
10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 4.440,00 Kč. 
 
11. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 
3.418,00 Kč. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 18 – kontejnerová stání, veřejné prostranství – navýšení služeb 
a oprav, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
13. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 21.06.2017. 
 
P ř í l o h y: 
 
Vyřazení majetku č. 2/2017 
Posudek na vyřazení  
Vyřazovací protokol  
Seznam k vyřazení – operativní evidence 
Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané dne 21.06.2017 
Rozhodnutí Škodní a likvidační komise 
 
14. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,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 MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu DIMENSE v.o.s. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „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“  
 
 
 
 
 



15. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,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 uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 
09 9 500 17 00114 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „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“, jímž je objednatel Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou DIMENSE v.o.s. zastoupenou Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti se 
sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Souhlas s návrhem nové OZV č…/2017, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku 
statutárního města Brna (dále jen OZV) č. 21/2011, ve znění OZV č. 2/2013, č.14/2013 a 
9/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve 
statutárním městě Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem nové OZV č. …/2017, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku 
statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015. Další informace včetně textu nové OZV jsou přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 19 – parková a odpočivná plocha u MŠ Bosonožská, poskytnuté 
Náhrady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 19, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
18. Rozpočtové opatření č. 20 – autorský dozor MŠ Oderská – rek. Škol. Zahrady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 20, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
19. Udělení souhlasu s přijetím daru pro ZŠ v městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas s přijetím daru pro základní školy zřizované 
MČ Brno-Starý Lískovec, kdy jedná se o učební pomůcky zakoupené v rámci projektu „Město 
Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.“ Pověřuje OSŠK zasláním usnesení 
MMB OŠMT. 
 
 
 
 
 
 
 



20. Návrh dodatku č.4 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.4 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.4 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 

 


