
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 109. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.05.2018 
 
1. Nabídkové řízení – „Provedení výměny kotle v prostorách Fitness Petra v budově na ulici 

Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení výměny kotle v prostorách Fitness Petra v budově na ulici Labská č. or. 27, Brno-Starý 
Lískovec“ byl vybrán uchazeč Instalotherm-Veselka, s.r.o., na základě nejnižší předložené cenové 
nabídky v celkové výši 54.482 Kč bez DPH. 
 

2. Nabídkové řízení - „Oprava podlah v prostorách střediska volného času, ulice Kosmonautů č. 

or. 4, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava podlah v prostorách střediska volného času na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý 
Lískovec“ byl vybrán uchazeč DESIGN PARKET, spol. s r.o., který jako jediný předložil cenovou 
nabídku v celkové výši 441.952 Kč bez DPH. 
 

3. Změna účelu užívání nebytových prostor v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí a pověřuje OSBB a OVÚP provedením místního 

šetření na základě zjištění pracovníků ÚMČ Brno-Starý Lískovec, že tento prostor už byl 

přebudován. 

 

4. Změna užívání společných prostor namáčírny na nebytové, dům Dunajská 41, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor namáčírny na 
nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 41 
(velikost 3,50 m2) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem ulice Dunajská č. or. 41, 625 00 Brno s 
účelem užívání sklad osobních věcí, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem ulice Dunajská č. or. 41, 625 00 
Brno na dobu neurčitou za nájemné 525 Kč ročně, tj. 131,25 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši 
pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2018. 
 

 

 



   

5. Zasklení balkonu bytu č.30 v bytovém domě na ulici Labská č.o.29, nájemce 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zařazení záměru zasklení balkonů bytů v bytových domech 
na ulici Labská č.o.29, 31, 33, 35 a 37 do plánu oprav na rok 2019. 
 
6. Pravidla pronájmu bytů, Kritéria výběru žadatelů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z konzultačního a metodického semináře 
k Pravidlům pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna ze dne 29.03.2018, 
ukládá Odboru správy budov a bytů zpracovat a předložit Radě MČ Brno-Starý Lískovec návrh 
korekce Kritérií výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části 
Brno-Starý Lískovec.  
 
7. Zprávy o činnosti Po za rok 2017 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 
organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 

8. Změna katastrálního území u pozemku p. č. 1678/201 k. ú. Starý Lískovec 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby  
souhlasilo se změnou katastrální hranice po jižní hranici pozemku p. č. 1678/201 a východní 
hranici pozemku p. č. 1678/202 – viz příloha č. 2 – zeleně vyznačeno a zároveň souhlasilo 
s podáním opakovaného návrhu - se souhlasným stanoviskem MČ Brno-Nový Lískovec – na 
změnu katastrální hranice mezi MČ Brno-Nový Lískovec a MČ Brno-Starý Lískovec tak, aby 
probíhala po současné správní hranici mezi těmito městskými částmi schválené 
zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z6/016, bod č. 8 ze dne 19. června 2012. 
 

9. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný komunální 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 
„Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-
Starý Lískovec“ Dunajská 45, U Hřiště 11, Ulice Kosmonautů 1, Valašská 5, dle projektových 
dokumentací pro provádění stavby, zpracovaných JŠ projekční a inženýrská, s. r. o., Olomoučany 
188, 679 03 Olomučany,   
 
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. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČ 25515161 
7. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 
8. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
9. Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303 
10. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 
11. W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832  
12. 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. Lucie Honzová 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová  
5. Bc. Eva Novosádová 
6. Mgr. Jarmila Prátová. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání ihned.   
 

10. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2017 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 2017 ZŠ a 

MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 

Labská 7, MŠ Oderská 2. 

 

11. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2017 

 

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. 
 
12. Navýšení příspěvku na provoz – náhradní výsadba, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje poskytnutí navýšení příspěvku pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 v částce 54 329 Kč na uhrazení stanovené náhradní 
výsadby, kterou provede firma Čtyřlístek Zahradnické služby, s. r. o., Bystrcká 1246/40 a, 624 00 
Brno. Dále RMČ pověřuje OSŠK informovat žadatele o výsledku.  
 

13. Uzavírání manželství v nematriční obci 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanovuje, se zpětnou platností od 1.1.2018, že oddávající místností 
je zasedací místnost ÚMČ Brno-Starý Lískovec a pověřuje OSŠK o sdělení ÚMČ Brno-střed, 
oddělení matrika.  
 
 



   

14. Smlouva o nájmu pozemku pro umístění altánu EKO Gymnázia 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 
2219/17 a 2219/23 k. ú. Starý Lískovec k umístění altánu sestaveného ze dvou přístřešků  
originálně prodávaných jako přístřešek pro auto o celkové výměře cca 6 x 5 m2 mezi  
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a EKO Gymnáziem Brno o. p. s. se sídlem Labská 27, Brno, IČ 25314122, 
zastoupeným ředitelem RNDr. Petrem Handlířem podle návrhu, který je přílohou zprávy, 
cenou nájmu ve výši 1.500,- Kč pro rok 2018 a kaucí ve výši 2.000,-  Kč za předpokladu, že altán 
bude bez omezení po celou dobu trvání přístupný veřejnosti a ukládá Bc. Evě Novosádové, 
vedoucí OVš, pověřené podpisem nájemních smluv usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 
27. 1. 2016 předložit EKO Gymnáziu Brno o. p. s. smlouvu k podpisu do 3 dnů po připsání  
stanovené kauce na účet MČ Brno-Starý Lískovec. 
 

15. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2017 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit účetní 
závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2017, dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků k 31.12.2017 ve výši 
14.466.536,07 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 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý 
Lískovec  za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky k 31. prosinci 2017. 
 

16. Rozpočtové opatření č. XX – investiční zápůjčka z rozpočtu města na modernizaci 

infrastruktury ZŠ Labská 27 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje RO č. XX ZMČ Brno-Starý Lískovec ke schválení, které je 
přílohou tohoto bodu jednání a   p o v ě ř u j e vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření 
neprodleně.  
 

17. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 ve 
výši 36.830,00 Kč. 
 

18. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
42.216,00 Kč. 
 

 

 

 

 



   

19. Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava obložení schodišťových stupňů na hřišti při ulici 

Bosonožská, Brno-Starý Lískovec 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu Oprava obložení schodišťových stupňů na hřišti při ulici Bosonožská, Brno-Starý 
Lískovec, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 S návrhem firem pro oslovení: 
 
MTc- stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno,  IČ: 25538543 
JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27680339 
Speciální stavby, spol. s r.o., Ulrychova 936/15, 624 00 Brno, IČ: 44960620 
Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 485 29 303 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 

20. Žádost o převedení nebytového prostoru Osová 4, Brno-Starý Lískovec do osobního 

vlastnictví – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s prodejem nebytového prostoru nacházejícího se v 1. podlaží bytového domu na ulici Osová č. or. 
4, který je na pozemku p. č. 2759 v k. ú. Brno-Starý Lískovec, o celkové výměře 38,90 m2 – dvě 
kanceláře s příslušenstvím. 
 

21. Úprava DZ ul. Kosmonautů 19 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem úpravy dopravního značení na ul. Kosmonautů 
19, MČ Brno-Starý Lískovec, která spočívá v přeznačení plochy parkoviště tak, že vznikne společný 
manipulační prostor. Dojde tak tak k navýšení počtu parkovacích stání pro osoby se ZTP a ZTP/P. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec sdělit usnesení OD MMB. 
 

22. Žádost o udělení výjimky z vyhlášky statutárního města Brna o ochraně zeleně 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec, aby pověřilo 
starostu MČ Brno-Starý Lískovec k opakovanému podání žádosti o výjimku podle čl. 3 obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 ve znění vyhlášek č. 3/2012 a č. 10/2014 o 
ochraně zeleně ve městě Brně pro pozemky p. č. 1684/80 při ul. Labská a p. č. 2395/2 při ul. 
Kyjevská, aby zde mohla být realizována výstavba parkovacích stání a ukládá OVš zpracovat 
materiál pro příští zasedání ZMČ. 
 

23. Žádost o povolení akce pro děti – KJM Brno, pobočka Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s žádostí pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (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 31.5.2018 



   

od 14:00 do 17:00, druhý den ráno bude chodník uveden do původního stavu a ukládá odboru 
všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením žadatele do 25.5.2018 
 
24. 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 souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky 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“ prováděla společnost: Beta control s.r.o. jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 50 400 Kč bez DPH, ukládá Odboru správy budov a bytů 
předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
25. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Návrh parkové a odpočivné plochy u 

objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje stavební práce na akci: „Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici 
Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 11.200.000,-Kč bez DPH 
a souhlasí, že rozšíření parkovacího stání U Hřiště bude samostatnou veřejnou zakázkou, dále 
schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala na základě schválené 
smlouvy firma DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379, která je uložena na 
ÚMČ-OVš a souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s  
příkazní smlouvou schválenou na 87. schůzi RMČ zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky na 
akci: „Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý 
Lískovec“. Ukládá OVš zaslat pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 

26. „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno–Starý Lískovec schválit 
spoluúčast na dofinancování projektu „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“, který je součástí 23. 
výzvy 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. Dofinancovaná částka bude v předpokládané 
výši 412 000,-Kč, tj. 5% spoluúčast MČ Brno-Starý Lískovec. Projekt byl schválen Zastupitelstvem 
města Brna Z7/35, zasedání bylo konané dne 30. ledna 2018. 
 

27. Stavba „Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná zakázka 
malého rozsahu) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje   
 

1. 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 „Demolice 
a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý 
Lískovec“ dle 16 projektových dokumentací pro provádění stavby, zpracovaných Ing. Jiřím 
Šlanhofem, Olomoučany 188, 679 03 Olomučany,  

 
1. Betafence s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ 29197112 
2. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ 25571192  
3. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 
4. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 
5. Ing. Roman Benža – Izopol, Merhautova 3, 613 00 Brno, IČ 12186830 

 
 
2. komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 25.5.2018 v 9.00 hod., ve 

složení 
 

1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Lucie Honzová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová 
 
a ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení neprodleně po vyhotovení výpisu 
usnesení k tomuto bodu jednání.    
 
 
 


