
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 106. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.04.2018 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 5 ve 
2. podlaží domu č. or. 29 na ulici Labská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 5, situovaném ve 2. podlaží domu č. or. 29, na ulici Labská v Brně“ 
provedla společnost: Ing. Roman Benža jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové 
nabídkové ceny ve výši 335.284 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. 32 
situovaném v 7. podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 32, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 5, na ulici Sevastopolská v Brně“ 
provedla společnost: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové 
nabídkové ceny ve výši 224.607 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. 3 v přízemí 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. 3, situovaném v přízemí domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Svoboda a syn s.r.o. jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 97.443 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. 25 v 7.podlaží domu č. o. 35 na ulici Labská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 25, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 35, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 101.813 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybranou 
společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno–Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
bytových jader. 
 
 
 
 



   

5. Oprava podlah Dunajská 43, byt č.15 nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje proplacení finanční částky ve výši 25.116 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 15, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 za 
provedení opravy podlah v uvedeném bytě. 
 
6. Výměna dvou kusů vodovodních baterií a hadic ve sprchách v objektu požární stanice na ulici 
Točná č. or. 5, Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu dvou kusů vodovodních baterií a hadic ve 
sprchách nacházejících se v prostorách požární stanice na ulici Točná č. or 5, Brno-Starý Lískovec a 
uhrazení nákladů na výměnu z rozpočtové položky 5512/5171 – opravy, pověřuje OSBB 
informovat Jednotku sboru dobrovolných hasičů o usnesení. 
 
7. Oprava podlah v prostorách požární stanice na ulici Točná č. or. 5, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení opravy podlah v prostorách požární stanice na 
ulici Točná č. or. 5, v Brně-Starém Lískovci: ve 2. nadzemním podlaží: ložnice – půda. 
Předpokládaná cena předmětných oprav činí cca 54 tis. Kč bez DPH, pověřuje  
Odbor správy budov a bytů k provedení výběrového řízení na zhotovitele provedení výše 
uvedených oprav. 
 
8. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 2+1, 
pronájem bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 002/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou jednoho roku, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno. 
 

Schvaluje pronájem bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 2+1, 
pronájem bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 003/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou jednoho roku, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, vel. 2+1, 
pronájem bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 004/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou jednoho roku, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, 
Brno mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 

Schvaluje pronájem bytu č. 38 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, vel. 1+kk, pronájem 
bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 005/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 



   

schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu 38 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno  
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Ukládá OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.06.2018. 
 
9. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 17, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Labská  č. o. 31, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na vnučku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská  č. o. 31, Brno–Starý Lískovec, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018. 
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici Osová č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.06.2018. 

 
11. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, 
Brno-Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, Brno-Starý 
Lískovec“. Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, schvaluje 
seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
W. A. K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, DIČ: CZ18565832, IČO: 18565832, 
email:  wak@wak.cz, 
 
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz, 
 
PRESL, s. r. o., Komárovská 3, 617 00 Brno, DIČ: CZ26915791, IČO: 26915791, 
email: fa.presl@presl.cz, 
 
a návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci ve složení 3 členů 
schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Iva Staňková – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – zástupce vedoucí Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 



   

5. Ing. Renata Weisová – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
12. Nabídkové řízení – Servis výtahů pro bytové domy na ulici Kurská č. o. 2, 4, 6, 8 a Kyjevská č. 
o. 1 a 3 ve správě MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 

1. Zadávací podmínky pro podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Servis výtahů pro bytové domy na ulici Kurská č. o. 2, 4, 6, 8 a Kyjevská č. o. 1 a 3 ve 
správě MČ Brno-Starý Lískovec.“  
 

2. Oslovení následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno, IČ: 60696052, 
LIFT servis s. r. o., Závodní 542/53, 735 06 Karviná, IČ: 25382357, 
AZ výtahy ČR s. r. o., Husova 1258/2, 702 00 Ostrava, IČ 2628956, 

 
 a ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00030, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00030 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. 25, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 7. podlaží domu 
č. or. 35 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 101.813 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 00030 smluvním stranám k podpisu v termínu do 30. 04. 2018. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00031, Svoboda a syn, s.r.o 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00031 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 3, o velikosti 4+1, nacházejícím se v přízemí domu č. 
or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 97.443 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 00031 smluvním stranám k podpisu v termínu do 30. 04. 2018. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00032, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00032 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. 32, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 
7. podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 224.607 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 
00032 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.05.2018. 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00033, Ing. Roman Benža 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00033 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost Ing. Roman Benža, 
Merhautova 925/3, 613 00 Brno na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 5, o velikosti 1+3, nacházejícím se ve 2. podlaží domu 
č. or. 29 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 335.284 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 00033 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.05.2018. 
17. Anketa - záměr realizace parkovišť ve vnitrobloku Dunajská 7-15 a Dunajská 27-35, výsledek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí výsledek ankety o záměru realizace rozšíření 
parkovišť ve vnitrobloku ulice Dunajská 7-15 a Dunajská 27-35, kdy na ul. Dunajská 7-15 pro 
realizaci hlasovalo 29 zúčastněných a proti hlasovalo 77 zúčastněných, na ul. Dunajská 27-35, kdy 
pro realizaci hlasovalo 42 zúčastněných, proti hlasovalo 77 zúčastněných. Rada městské části Brno-
Starý Lískovec bude respektovat výsledek ankety. 
 
18. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky  - Základní škola, Brno, Labská 27, 
příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy, Brno, Labská 27, vystupovat 
jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH na: 1. Nákup myčky na mytí kuchyňského 
nádobí, odhadovaná výše do 650.000Kč, 2. Nákup šatních skříněk pro II. stupeň 2. etapa, 
předpoklad do 240.000Kč, 3. Stavební úpravu prostoru pro skříňky, předpoklad do 140.000Kč. 
Ukládá OVŠ seznámit s tímto usnesením ředitele školy. 
 
19. Souhlas ke kácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p. č. 550/1 k. ú. Starý Lískovec, park ul. 
Točná 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 23,2 m2 skalníku (pod č. 1 inventarizace), 1,7 
m2 ptačího zobu (pod č. 2 inventarizace), 30,7 m2 jalovců (pod č. 5 inventarizace), 10,3 m2 zeravů 
(pod č. 10 inventarizace), 12,1 m2 jalovců (pod č. 11 inventarizace), 64,3 m2 jalovců (pod č. 12 
inventarizace), 1,5 m2 skalníku (pod č. 13 inventarizace), 1,7 m2 růže šípkové (pod č. 14 
inventarizace) a 10,4 m2 tisů (pod č. 15 inventarizace), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 
550/1 k. ú. Starý Lískovec, park ul. Točná. Důvodem ke kácení je stavba „Rekonstrukce parku ul. 
Točná“.  
 



   

20. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 
2018 jednotlivým zájmovým organizacím, a to ve výši: 
 

Linka bezpečí, z.s.                                                                     Kč  0,- 

Lužánky – středisko volného času                                        Kč  10 000 ,- 

Orel Jednota Starý Lískovec                                               Kč  30 000,- 

Junák – Svaz skaut, středisko St. Lískovec Brno, z.s.            Kč  49 000 ,- 

52. Pionýrská skupina Slunovrat                                             Kč  3 000,- 

Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                            Kč               40 000 ,-                   

SDH   Starý Lískovec                                                                   Kč        22 000 ,- 

SDH Starý Lískovec – SPORT                                            Kč  22 000 ,- 

Unie neslyšících Brno, o.s.                                                   Kč     0 ,- 

TOM 20203 Oftalmo                                                                 Kč  7 000 ,- 

Korfbal klub Brno                                                                       Kč  10 000 ,- 

Dětský tábor Brněnka-spolek                                         Kč    20 000 ,- 

DOTYK II, o.p.s.                                                                           Kč  0 ,- 

Ratolest Brno, z.s.                                                                      Kč   5 000 ,- 

SK Tori Judo Brno                                                                       Kč      2 000 ,- 

InBalance, z.s.                                                                             Kč  10 000 ,- 

 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK k přípravě těchto smluv. 
 
21. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele, pro poskytování bezplatné stravy dětem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole, Brno, Labská 27, příspěvkové 
organizaci, v rámci projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 
v Jihomoravském kraji IV a pověřuje starostu, Mgr. Vladana Krásného, podpisem daného 
formuláře.  
 
22. Rozpočtové opatření č. 6 -  plyn CVČ Kosmonautů 4, prevence ztráty bydlení – neinvestiční 
transfer 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
23. Vymáhání peněžité pohledávky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžité pohledávky, kterou tvoří nedoplatek na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství na 
Zdeňku Peškovi, bytem Axmanova 535/6, 623 00 Brno. Ukládá OVV zabezpečit vymáhání peněžité 
pohledávky. 
 



   

24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové 
dokumentace na opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, 
Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu 
elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 
29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 
23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku 
nabídkového řízení. 
 
25. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové 
dokumentace na opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 
37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, 
Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00022 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na 
opravu elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 
29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 
23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-
Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou JŠ projekční a 
inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 283 44 669 zastoupenou Ing. Jiřím 
Šlanhofem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
26. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zavlhání spojovací chodby 
EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JIRMAL spol. s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec“  a 
ukládá  OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
27. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zavlhání spojovací chodby EKO 
gymnázium, Brno-Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00023 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, 
Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 
46, 602 00 Brno, IČ: 27732941 zastoupenou Milanem Dedíkem a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 



   

1. se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na 
zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
1. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
2. INTERPLAN – CZ, s.r.o., Purkyňova 2836/79a, 612 00 Brno, IČ: 60722061 
3. INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ: 25594443 
4. P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, IČ: 27689778 
5. Arch.Design, s.r.o. Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 
 
4. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
29. Posunutí termínu pro vyúčtování poskytnutého investičního transferu v celkové výši 290 tis. 
Kč na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí požádat Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí o 
posun termínu pro vyúčtování investičního transferu v celkové výši 290 tis. Kč na budování staveb 
dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad z 30.6.2018 na 
31.11.2018 a ukládá OVš požádat Magistrát města Brna, OŽP  o posun termínu pro vyúčtování 
investičního transferu. 
 
30. Překládka sítě elektronických komunikací na parkovacím stání u Hřiště, která je ve vlastnictví 
České komunikační infrastruktury a.s. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s náklady ve výši 169.986Kč na překládku sítě elektrotechnických komunikací. Výše nákladů 

překládky je stanovena na základě cenového a technického návrhu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, dále jen 
„CETIN“ 

 
2. s uzavřením předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MJ/2018/00037 mezi stavebníkem žádající o překládku sítě elektronických komunikací, 



   

jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a vlastníkem sítě elektronických komunikací, jímž je Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063, a 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
31. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00158 na veřejnou zakázku ,,Výstavba nového 
sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 17 00158 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a Společností pro výstavbu sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská Brno, vedoucí účastník: MTc-stav, s.r.o., IČ: 25538543, druhý účastník: MOTeC spol. 
s r.o., IČ: 47903392, třetí účastník: TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ: 49825020 zastoupenou Ivanem 
Trunečkou, jednatelem společnosti MTc-stav, s.r.o., IČ: 25538543 a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh dodatku č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
32. Návrh dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 09 9 500 17 00159 na realizaci veřejné zakázky 
,,Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor 
investora a koordinátor BOZP“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 
09 9 500 17 00159 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výstavba nového 
sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor 
BOZP“, jímž je objednatel 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 jejím podpisem. Návrh dodatku č.1 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
33. Vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu pro byty zvláštního určení – zvýšení nájemného   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu pro byty 
zvláštního určení v případě zvýšení nájemného. Předmětný dokument tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání. 
 
34. Strategie bydlení města Brna 2018-2030 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dokument Manažerské shrnutí zpracované Strategie 
Bydlení města Brna 2018-2030. 
 


