
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 30.05.2018 
 
1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx, Kurská č. o. 4, č. 

bytu x 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 

2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx, Sevastopolská č. 

o. 5, č. bytu xx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxx, Sevastopolská č. o. 5, č. bytu xx, Brno, dlužná částka 
činí 27.632 Kč, ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu 
bytu. 
 
3. Úpravy místností v objektu střediska volného času - Linka, ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-
Starý Lískovec 
 

Hlasováním nebyl přijat návrh usnesení: 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení úpravy místností ve 2.NP v budově střediska 
volného času na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, v Brně-Starém Lískovci. 
 
Předpokládaná cena předmětných úprav činí cca 68 tis. Kč bez DPH, pověřuje Odbor správy budov 
a bytů k provedení výběrového řízení na zhotovitele provedení výše uvedených úprav. 
 
4. Nabídkové řízení – Výměna kotle v prostorách Fitness Petra v budově na ulici Labská č.or.27, 
Brno-Starý Lískovec – smlouva o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00045 uzavřená mezi 
stranami: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 
Brno, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, jako objednatel a Instalotherm-Veselka s. r. 
o. se sídlem K Berce 688/3, 642 00 Brno, zastoupená jednatelem Petrem Veselkou, kde 
předmětem smlouvy je provést pro objednatele dodávku a montáž: „Výměna kotle v prostorách 
Fitness Petra v budově na ulici Labská č.or.27, Brno-Starý Lískovec.“ Zhotovitel provede dílo v 
kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. 
 
Předkládaná smlouva o dílo byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání. Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 
00045 smluvním stranám k podpisu do 14.06.2018. 
 



   

5. Nabídkové řízení – „Oprava podlah v prostorách požární stanice na ulici Točná č. or. 5, Brno-
Starý Lískovec“ – Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – 
zadávací dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší nabídkové řízení z důvodu celkové rekonstrukce. 
 
6. Změna účelu užívání nebytových prostor v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6, manželé 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu účelu užívání nebytových prostor z prodejny 
potravin na kadeřnictví a pedikúru v bytovém domě v Brně-Starém Lískovci na ulici Osová č. o. 6, 
nájemci manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Osová č. o. 6, 625 00 Brno. 
 
7. 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 – smlouva o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00041 uzavřená mezi 
stranami: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 
Brno, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, jako objednatel a Beta Control s. r. o. se 
sídlem Černého 58/60, 635 00 Brno, zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Přikrylem, kde 
předmětem smlouvy je pozáruční servis zdvihacích zařízení v souladu s obecně platnými právními 
předpisy a normami po dobu platnosti této smlouvy v zájmu udržování jejich dobrého technického 
stavu a vysoké provozuschopnosti. 
 
Předkládaná smlouva o dílo byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00041 smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2018. 
 
8. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2018 navýšilo nájemné za pronájem 
nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o 
nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem růstu 
spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2018 činí 2,5%,s tím, aby 
se v roce 2018 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby (viz Příloha 
č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která 
je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý 
rok k roku předchozímu) a pro rok 2018 činí 2,5%. 
 
9. Vyjádření k návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu nového Územního plánu města Brna 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým návrhem Pokynů pro zpracování Návrhu 
nového Územního plánu města Brna. Návrh pokynů je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání a ukládá neprodleně vedoucí OVÚP seznámit dopisem MMB OÚPR se stanoviskem Rady 
ÚMČ. 

 



   

10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 43.796,00 Kč. 
 
11. Vyplacení odměn ředitelům školských zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení odměn ředitelům/ředitelkám školských zařízení 
zřizovaných Městskou částí Brno – Starý Lískovec v této výši:  
 
Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  

 

                                                      10.000,-Kč 

Mgr. Lenku Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       10.000,-Kč 

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

                                                      10.000,-Kč 

pí. Hanu Milotová, MŠ Oderská 2                                                        10.000,-Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, Kosmonautů 2                                                        10.000,-Kč 

pí. Irena Andrlíková , MŠ Labská 7                                                        10.000,-Kč 

Mgr. Šárku Pantůčková, MŠ Bosonožská 
4 

                                                       10.000,-Kč 

 

 
s tím, že tuto odměnu si vyplatí z jimi zřizovaného fondu odměn. Ukládá OSŠK o tomto ředitele 
informovat.  
 

12. Stavba – Demolice a výstavba 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 – „Demolice 
a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý 
Lískovec“ pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, 
IČ 03894231 

4 405 840 1. 

Betafence s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, 
IČ 29197112 

4 655 204 2. 

CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, 
IČ 25571192 

4 763 520 3. 



   

JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, 
IČ 27732941 

4 925 356 4. 

 

a dle předložené cenové nabídky ze dne 25.5.2018, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla A+J 
ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 a ukládá odboru všeobecnému 
s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení 
smlouvu o dílo. 
 
13. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 18 00039 pro zakázku malého rozsahu na stavbu „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 18 00039 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 
664 42 Modřice, IČ 03894231, na stavbu „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.  
 
14. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové 
dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší výběrové řízení. 
 

15. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici 
Dunajská včetně zasklení balkónů“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu č. 1 
bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici 
Dunajská včetně zasklení balkónů“. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 

16. Rozpočtové opatření č. 8 – stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
17. Rozpočtové opatření č. XX – udržovací práce hygienických místností ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec rozpočtové opatření ke 
schválení, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
 
 



   

18. Rozpočtové opatření č. XX - finanční vypořádání s městem za rok 2017 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
rozpočtové opatření, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
  
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
xx, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
let, výše stanoveného nájemného činí 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru 
inflace vyhlášenou ČSÚ dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, účinných od 
01.10.2017, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dodatek č. 2 smluvním stranám k podpisu do 1.7.2018.  

20. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, 
Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, Brno-Starý Lískovec “ 
prováděla společnost: MTc-stav s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 1,036.705,33 Kč bez DPH, ukládá Odboru 
správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
21. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy varny ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu OSS Brno, s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš 
informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
22. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy varny ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00040 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská, Brno-
Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 162/8, 
623 00 Brno, IČ: 46901850 zastoupenou Ladislavem Dvořákem, jednatelem a pověřuje starostu 
MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce 
hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JIRMAL, spol. s r.o. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,, Udržovací práce hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 
Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
 



   

24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce strukturované 
kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy ZŠ Bosonožská“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu AutoCont CZ a. s. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy ZŠ 
Bosonožská“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
25. Pojištění MČ – Kooperativa Dodatek.5  v úplném znění smlouvy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č.5 k  pojistné smlouvě číslo 
7720484472 (úplné znění smlouvy) se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, IČ 47116617,  který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá tajemníkovi 
úřadu po podpisu smlouvy starostou MČ zaslat pojistnou smlouvu pojistiteli. 
 
26. Pronájem objektu Krymská 2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje jako nejvhodnější nabídku pro pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 1034,52 m2 v budově Krymská č. o. 2, č. p. 399, která je součástí 
pozemku parc. č. 2370 a pronájem pozemku p. č. 2371 k. o rozloze 2 333 m2, vše v katastrálním 
území Starý Lískovec : Montessori Institut, základní škola, s.r.o., ukládá OVV  vést jednání o návrhu 
nájemní smlouvy a předložit návrh nájemní smlouvy  ke schválení RMČ. 

27. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky „Ostraha majetku v MČ Brno-
Starý Lískovec“ 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Ostraha majetku v MČ Brno-Starý Lískovec“. Zadávací podmínky jsou 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Schvaluje okruh zájemců, kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky: 

1. AVES Servisní a.s., Mostecká 973/9, 614 00 Brno, IČ: 25329456 
2. No  Lomit agency s.r.o., Soběšická 808, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 03738311 
3. Slavomír Kovalčík, nar. 12. 5.1970, Hrubčice 42, 664 91 Ivančice, IČ: 688650 

Schvaluje složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek : 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVV odeslání výzvu k podání cenové nabídky.  
 

28. Rozpočtové opatření č. XX – navýšení všeobecné rozpočtové rezervy z fondu rozvoje a rezerv 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec rozpočtové opatření ke 
schválení, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 


