
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 99. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 24.01.2018 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
3 v 1. podlaží domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 3, situovaném v 1. podlaží domu č. or. 33, na ulici Labská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 256.244 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
14 situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 14, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 45, na ulici Dunajská v Brně“ 
provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 219.710 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy  
Bytového jádra v bytě č. 26 v 7. podlaží domu č. o. 41 na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 26, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 79 619 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno–Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 24 v 6. podlaží domu č. o. 41 na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 24, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 79 619 Kč bez DPH. 
 



   

Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno–Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy  
bytového jádra v bytě č. 28 v 7. podlaží domu č. o. 41 na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 28, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: 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 vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno–Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
6. Oprava podlah Dunajská 41, byt č.11 nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje proplacení finanční částky 20 812 Kč paní xxxxxxxxxxxxxxx, 
nájemci bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 za provedení oprav podlah. 
 
7. Oprava podlah v prostorách SVČ Kosmonautů 4, Brno Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení opravy níže uvedených podlah v budově 
střediska volného času na ulici Kosmonautů č. o. 4, v Brně-Starém Lískovci: 
v 1. nadzemním podlaží: prostory kuchyně, chodba, šatny, schodiště a podesty (2 ks), 
ve 2. nadzemním podlaží: taneční sál, chodba, kancelář + chodba, hernička, šipkárna (místnost se 
zvířaty), výtvarná dílna a chodba.  
 
Předpokládaná cena předmětných oprav činí cca 340 tis. Kč bez DPH, pověřuje Odbor správy 
budov a bytů k provedení výběrového řízení na zhotovitele provedení výše uvedených oprav. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00009, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00009 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 Babbice nad Svitavou, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 14, o velikosti 2+kk, nacházejícím se 
ve 4. podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 219.710 Kč bez DPH. Smlouva 
o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 
00009 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.02.2018. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00010, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00010 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. 3, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 33 na 
ulici Labská v Brně v celkové ceně 256.244 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části 
Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00010 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.02.2018. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00006, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00006 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. 26, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 7. podlaží 
domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 79.619 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 18 00006 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.02.2018. 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00007, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00007 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. 24, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 7. podlaží 
domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 79.619 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 18 00007 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.02.2018. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00008, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00008 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. 28, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 7. podlaží domu 
č. or. 41 na ulici Dunajská 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 18 00008 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.02.2018. 
 
13. Umístění reklamního banneru na oplocení TJ Tatran 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním reklamního banneru o rozměrech 2 x 1 
m na oplocení areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s., se sídlem Klobásova 79, Brno s umístěním 
podle přílohy zprávy. 



   

14. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při  
blokovém čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje, aby byla paní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
navrácena finanční částka ve výši 1920,-Kč, vynaložená za odtah automobilu při blokovém čištění 
dne 25. 1. 2018 a ukládá OVš informovat žadatele 
 
15. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Oderská 2 ve výši 44.092,80 Kč. 
 
16. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00001 pro zakázku malého rozsahu – zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce parku ul. Točná, na pozemku p. č. 550/1 k. ú.  
Starý Lískovec“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 18 00001 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. Miroslavou Polachovou, Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 
68597304, na zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci parku ul. Točná, na pozemku 
p. č. 550/1 k. ú. Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned. 
 
17. Návrh na úpravu plochy veřejné zeleně p. č. 2330/16 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 
(vnitroblok u č. 27 – 35) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou plochy veřejné zeleně p. č. 2330/16 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Dunajská (vnitroblok u č. 27 – 35), spočívající ve výsadbě 1 ks stromu, umístění 
betonových patníků a zatravnění.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec, v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, zajistit provedení 
úpravy plochy do 31. 5. 2018. 
 
 

18. Žádost Post, společenství vlastníků jednotek, U Pošty 286/6, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 5 ks Juniperus chinensis ´Hetzii´ (jalovec 
čínský), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2486/15 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 6, dle 
žádosti Post, společenství vlastníků jednotek, U Pošty 286/6, 625 00 Brno, IČ 29234859 a ve smyslu 
Znaleckého posudku č. 391-11/2017. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 7. 
2. 2018. 
 
 



   

19. Žádost pí Dagmar Vágnerové, U Pošty 10, o skácení 2 ks smrků ve veřejné zeleni p. č. 
2486/17 k. ú. Starý Lískovec, U Pošty 8 – 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí se skácením 1 ks Picea abies (smrk ztepilý, o obvodu kmene 113 cm), rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p. č. 2486/17 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 8 – 10, dle žádosti pí Dagmar 
Vágnerové, U Pošty 10, 625 00 Brno. 
 
Souhlasí se skácením 1 ks Picea abies (smrk ztepilý, o obvodu kmene 65), rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2486/17 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 8 – 10, dle žádosti pí Dagmar 
Vágnerové, U Pošty 10, 625 00 Brno a ve smyslu Znaleckého posudku č. 381-9/2017. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 7. 
2. 2018. 
 
20. Žádost ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 o vydání povolení ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se skácením 1 ks Tilia cordata (lípa srdčitá), rostoucího na pozemku p. č. 558 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny 10, dle žádosti Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, p. o., se sídlem Elišky Přemyslovny 497/10, 625 00 Brno, IČ 62156632 a ve smyslu 
Znaleckého posudku č. 400-1/2018 ze dne 8. 1. 2018.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 7. 
2. 2018. 
 
21. Žádost Společenství vlastníků Čermákova 22 o řešení stromořadí douglasek ve veřejné 
zeleni p. č. 566/1 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí se skácením celého stromořadí Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), rostoucího 
na pozemku veřejné zeleně p. č. 566/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Čermákova 22 a 24, dle žádosti 
Společenství vlastníků Čermákova 22, se sídlem Čermákova 582/22, 625 00 Brno. 
 
Souhlasí se skácením 6 ks douglasek tisolistých pod č. 3, 5, 7, 9, 16, 20 Znaleckého posudku č. 386-
10/2017, rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 566/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Čermákova 22 a 
24. 
 
Nesouhlasí se skácením 1 ks douglasky tisolisté pod č. 18 téhož znaleckého posudku, rostoucího 
na tomtéž pozemku, dle požadavku Společenství vlastníků bytů Čermákova 24, Brno, Čermákova 
583/24, 625 00. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 7. 
2. 2018. 
 



   

22. Rozpočtové opatření č. 2 dary, zařazení investičního transferu hřiště ZŠ Bosonožská, volba 
prezidenta, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Bosonožská, projektová dokumentace na 
opravy kontejnerových stání, hřiště ZŠ Bosonožská – sadové úpravy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
23. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn – I.pol. 2017/2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na finanční ohodnocení za práci v I. pololetí školního roku 
2017/2018 ředitele takto: 
 

Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  

 

                                                      20.000,-Kč 

Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-Kč 

Mgr. Margita Kotásková, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10 

                                                      20.000,-Kč 

pí. Hana Milotová, MŠ Oderská 2                                                        15.000,-Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, MŠ Kosmonautů 2                                                        20.000,-Kč 

pí. Irena Andrlíková, MŠ Labská 7                                                        15.000,-Kč 

Mgr. Šárka Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                        15.000,-Kč 

 

 
 
a ukládá odboru OSŠK sdělit neprodleně usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec tazateli Magistrátu 
města Brno, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
24. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ, Brno, EL. Přemyslovny 10   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
25. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne 
učitelů v roce 2018 do  
 
I. kategorie – „Výrazná pedagogická osobnost“ 
- Mgr. Martinu Staňkovou 
 
II. kategorie – „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ 
-  Mgr. Romana Sýkoru 
 
a pověřuje odbor OSŠK o sdělení usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 7.2.2018 k rukám PhDr. Marie Klusoňové. 



   

26. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 936,- Kč pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 a to od nadace WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s. v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro školní rok 2017/2018. 
 
27. Zatékání do provozovny v bytovém domě Mikuláškovo nám. 13 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že, dle názoru Odboru dopravy MMB 
má povinnost zajistit správu této přístupové komunikace k domu Mikuláškovo náměstí 14 - nosná 
konstrukce podjezdu a ukládá OVš oslovit znalce zabývajícího se touto problematikou. 
 
28. Stížnost xxxxxxxxxxxxxxx, předsedy výboru společenství vlastníků – Labská garáže 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s tím, aby příjezdové komunikace p. č 1684/28 
k. ú. Starý Lískovec, p. č. 1684/29 k. ú. Starý Lískovec ke garážím Labská, zůstaly ve stávajícím 
režimu: městská část je nadále nebude udržovat a vlastníci garáží si tyto komunikace mohou 
udržovat na vlastní náklady. Budou zde umístěny cedule „Tuto komunikaci městská část Brno-Starý 
Lískovec v zimním období neudržuje“.  
 
Pokud by rada městské části Brno-Starý Lískovec rozhodla udržovat tyto komunikace, bylo by to 
porušení rozpočtových pravidel. 

Ukládá OVš informovat žadatele o usnesení rady městské části Brno-Starý Lískovec včetně výkladu 
právního oddělení odboru dopravy Magistrátu města Brna: 
„Účelovou komunikaci není její vlastník povinen udržovat sjízdnou a schůdnou. Občané se často 
domnívají, že tuto povinnost vlastník má a že tedy odpovídá i za škody vzniklé v důsledku závady 
ve sjízdnosti. Není tomu ale tak. Vlastník účelové komunikace může odpovídat nanejvýš za to, když 
zanedbá obecnou povinnost předcházet škodám vyplývající z občanského zákoníku (§ 415 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) -  například neupozorní žádným 
způsobem uživatele na zhoršený stav komunikace.“ 

A dále ukládá nechat umístit na příjezdové komunikace p. č 1684/28 k. ú. Starý Lískovec, p. č. 
1684/29 k. ú. Starý Lískovec cedule s textem „Tuto komunikaci městská část Brno-Starý Lískovec 
v zimním období neudržuje“. 
 
29. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý Lískovec, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 

1. se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci: Rekonstrukce objektu 
JSDH Starý Lískovec, Brno-Starý Lískovec 
 

2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý Lískovec, Brno-Starý 
Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 



   

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 
4. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
5. Atelier DPK, Šumavská 15, 602 00 Brno, IČ: 253 48 817 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
30. Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad, výběr zhotovitele zpracování 
realizačních/zadávacích projektových dokumentací (veřejná zakázka malého rozsahu)   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování realizačních/zadávacích 
Projektových dokumentací na opravy kontejnerových stání na směsný komunální odpad na 
veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, podle předložené cenové nabídky ze dne 23. 1. 
2018, zhotovitele JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ 
28344669. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
31. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00002 pro zakázku malého rozsahu – zpracování 
realizačních/zadávacích Projektových dokumentací na opravy kontejnerových stání na 
směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 18 00002 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 
625 00 Brno a zhotovitelem JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ 
28344669, na zpracování realizačních/zadávacích projektových dokumentací „Opravy 
kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned. 
 
32. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Bosonožská 9 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz ve výši 73 213,- Kč, pro 
Základní školu Brno, Bosonožská 9.  Finanční prostředky budou využity na vyřešení problému, 
který se týká dostávající se teplé vody do okruhu studené vody a následně do celého vodovodního 
systému školy a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku Základní školy Brno, 
Bosonožská 9 a ukládá OFIN zpracovat rozpočtové opatření. 
 


