
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 20.12.2017 
 
1. Tiskopisy 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis ,,Žádost o pronájem bytu,, upravený v souladu 

s novými Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a Pravidly pronájmu bytů 

v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec. Předmětný 

tiskopis tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 

 
2. Žádost o nové vyjádření ke změnám v PD – xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnami v projektové dokumentaci stavby „Výměna 

stávajícího prodejního květinového stánku za novou konstrukci modulární prodejny s venkovní 

plochou, pozemek p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec“, stavba dočasná podle průvodní zprávy (dodatku 

č. 2) zpracované Ing. arch. Příkazskou, jednatelkou společnosti ARCHALI s r. o., se sídlem Dlážděná 

991/17a, Brno-Žebětín, IČ 26916878 a datované 10. 11. 2017 za těchto podmínek: 

1)  odpadní užitková voda nesmí být vylévána na veřejné prostranství, ať už veřejnou zeleň či zpevněné 
plochy,  

2)  odpadní užitková voda nesmí být vylévána do vpustí veřejné dešťové či splaškové kanalizace, 

3) v provozovně budou uloženy pro kontrolní orgány k nahlédnutí doklady o kvalifikované likvidaci odpadní 
užitkové vody v čističce odpadních vod. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 36 – navýšení položek oprava nebytových budov, elektřina Krymská 2, tisk, 

předplacené nájemné nebyty, navýšení mezd, vybavení šk.kuch.Labská oprava ORG a UZ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu jednání pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

4.  Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
 

1) písemnou rezignaci  Mgr. Kateřiny Ježové, xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Brno,  členky Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec na její mandát, která byla doručena  
starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 12.12.2017 

2) zánik mandátu členky  Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Kateřiny Ježové  dne 
12.12.2017 
 

nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany Strany zelených Petra Paláta, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ 

Brno – Starý Lískovec, a to dne 13.12.2017 a pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana 



   

Krásného  předáním osvědčení Petru Palátovi o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno – Starý 

Lískovec. 

 

5. 23. výzva k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (BRNO) 
ve vazbě na výzvu č. 66 ,,INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“ 
integrovaného regionálního operačního programu – Dofinancování podílu 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec schválit 
spoluúčast na dofinancování projektu, tedy ve výši 5%, na dotaci pro projektový záměr Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská, Labská 27, Brno, 625 00. 
 
6. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Bosonožská 4 ve výši 22.072,80 Kč. 
 

7. Zpracování projektových dokumentací na demolici a výstavbu kontejnerových stání na 

komunální 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 – 
„Zpracování projektových dokumentací na demolici a výstavbu kontejnerových stání na komunální 
odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“ pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena PD bez DPH v Kč Cena za autorský dozor – 
měsíční platby v rámci 
realizace Kč/1 měsíc 

Pořadí 

Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 
679 03, IČ 68903316 

406 000 
  
 

12 000 1. 

Ing. Jan Kozlík, Okrouhlá 11,625 
00, IČ 70462593  

488 000 
 

25 000 2. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 19. 12. 2017, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla Ing. Jiří 
Šlanhof, Olomučany 188, 679 03, IČ 68903316 a ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla 
seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 

8. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 17 00160 pro zakázku malého rozsahu zpracování projektových 

dokumentací na „Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 17 00160 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 
679 03, IČ 68903316, na zpracování projektových dokumentací na „Demolice a výstavba 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
 

Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 


