
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 112. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 06.06.2018 
 
1. Pronájem nebytových prostor 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o celkové výměře 64,20 
m2 v objektu občanské vybavenosti na ulici Ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý Lískovec: MUDr. 
Evě Ottové, s.r.o., Milénova 125/1, 63800 Brno-Lesná, IČO: dosud nepřiděleno ze dne 26.03.2018, 
předpokládaný způsob využití nebytového prostoru: ordinace pro praktické lékařství pro děti a 
dorost, předpokládaná doba pronájmu od 01.09.2018. 
 
Ukládá OSBB informovat zájemce o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 
30.06.2018. 
 
2. Pronájem volných bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, vel. 1+kk, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 006/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy na finanční částku 120.000 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě 
výše uvedené částky městské části Brno–Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno–Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Darovací smlouva a Smlouva o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 14 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 2+kk, 
pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 007/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje  
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě 
o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky městské části Brno–Starý Lískovec Smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č. 14 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Darovací 
smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání, ukládá OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018,   OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2018. 
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 30, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 
neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.  
 



   

4. Dohoda o zániku bytu k bytu č. 4 na ulici Kurská č. o. 6, Brno, velikost 3+1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00035 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 4, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno–Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá 
OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00035 smluvním stranám k podpisu do 
30.06.2018. 
 
5. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 49 na ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno, velikost 1+kk 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00043 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 49, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00043 
smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018. 
 

6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 36 na ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno, velikost 2+kk 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00042 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 36, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00042 
smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018. 
 
7. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 11, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dceru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 
45, Brno–Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018. 
 

8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 38, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 
v Brně-Starém Lískovci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 38, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci 
na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude 
hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba 
bydlení v bytě zvláštního určení, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2018.   
 

9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
34, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 



   

stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.08.2018.   
 

10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2018.   
 

11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
45, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2018.   
 

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.08.2018.   
 

13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.08.2018.   
 

14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
16, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 

15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2018.   
 

16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 

17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
21, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2018.     
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2018.   
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
29, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 

20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 



   

22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2018.   
 

23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
25, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2018.   
 

24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
29, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2018.   
 

25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
18, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2018.   
 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018.   
 

27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
27, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2018.   
 

 

 



   

28. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00033, Ing. Roman Benža – Dodatek č. 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 18 00033 
uzavřené 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, kterým se řeší úprava 
ceny díla dle předloženého Změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu odpočtů a přípočtů. 
Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů 
předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 18 00033 smluvním stranám k podpisu 
v termínu do 20.06.2018. 
 
29. Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 2 v bytovém domě č. o. 37 na ulici Dunajská v 
Brně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 2 v bytovém domě č. o. 37, na 
ulici Dunajská v Brně“, nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxx z důvodu invalidity syna 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je držitelem průkazu ZTP/P. 

 
30. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný 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 – „Oprava 
kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“ Dunajská 45, U Hřiště 11, Ulice Kosmonautů 1, Valašská 5, pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč Pořadí 

Moravská stavební unie – MSU 
s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 
Brno, IČ 48529303 

783 619,- 
(dle krycího listu 
nabídky) 
 

948 178,99 
(dle krycího listu 
nabídky 
 

1. 

MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 
634 00 Brno, IČ 25538543 

889 665,09 
(dle krycího listu nabídky) 

1 076 494,76 
(dle krycího listu 
nabídky) 

2. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 4. 6. 2018, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla 
Moravská stavební unie – MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
31. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 18 00041 pro zakázku malého rozsahu „Oprava 
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 00041 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Moravská stavební unie – MSU s. 
r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303, 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. 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. Žádost SVJ Sevastopolská 10 o řešení 2 ks borovic z důvodu regenerace BD Sevastopolská 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí   
se skácením 2 ks borovic ve veřejné zeleni ul. Sevastopolská 10 dle žádosti SVJ Sevastopolská 10. 
 
Souhlasí   
s řezem 2 ks borovic ve veřejné zeleni ul. Sevastopolská 10 dle Znaleckého posudku č. 425-5/2018 
a z důvodu regenerace bytového domu Sevastopolská 10 ve vlastnictví SVJ. Řez borovic provede 
MČ Brno-Starý Lískovec na vlastní náklady.  
 
Ukládá 
Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 25. 6. 
2018 a zajistit řez do 30. 6. 2018. 
 

33. Žádost o stanovisko MČ ke stavbě: BRNO - Jemelkova, pozemek p. č. 280/5 k. ú. Starý 
Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako správce svěřeného pozemku p. č. 280/1 k. ú. Starý 
Lískovec se stavbou: „BRNO - Jemelkova, pozemek p. č. 280/5 k. ú. Starý Lískovec“ podle 
předložené situace pro územní řízení vyhotovené a. s. ENORM, se sídlem Medkova 6, 627 00 Brno, 
IČ 255 49 871 a datované 05.2018, jejímž předmětem bude umístění spojkové skříně SS300 pro 
zřízení přípojky NN pro výše zmíněnou novostavbu BD. Spojková skříň bude umístěna na hranici 
mezi pozemky p. č. 280/5 a 280/1 oba k. ú. Starý Lískovec. 

34. Vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: „Starý Lískovec, Valčák (STOFFBAU), kabelové 
vedení NN přípojky“ – změna trasy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 29/105 ze dne 4. 4. 2018 v plném rozsahu, 
souhlasí z pozice správce účelové komunikace na pozemku p. č. 1868 k. ú. Starý Lískovec a 
účastníka územního řízení se stavbou „Starý Lískovec, Valčák (STOFFBAU), kabelové vedení NN 
přípojky“ podle předložené dokumentace pro územní řízení zpracované Ivanem Vávrou, IČ 
62117866, Slívova 102/1, Brno a datované 05/2018 za podmínky, že nejpozději 30 dnů před 
zahájením stavby vyžádá investor na odboru všeobecném ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 
260/4, Brno – paní Honzová, tel. 547 139 213, 725 488 813 a Mgr. Kaplanová, tel. 547 139 238, 
731 829 110 (OVš ÚMČ) - termín pro protokolární převzetí pozemku p. č. 1868 k. ú. Starý Lískovec 
a podmínky pro jeho uvedení do původního stavu a náhrad škod vzniklých na uvedeném pozemku 
a po skončení prací opět pozemek protokolárně předá zpět OVš ÚMČ.   

35. Prostor pro kampaň k volbám ve Starolískoveckém zpravodaji 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace politických subjektů v rámci volební 
kampaně před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2018 na stránkách Starolískoveckého 
zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm) za poplatek ve výši 3 000 Kč bez DPH. 



   

36. Úprava Organizační struktury ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec v návaznosti na účinnost 
GDPR 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu v organizační struktuře úřadu k 01.06. 2018, 
která tvoří přílohu č.1 vnitřního předpisu „Organizační řádu ÚMČ města Brna, Brno-Starý Lískovec“ 
účinného od 01.03. 2012. Schéma organizační struktury je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
37. Dodatek č. 3 ke smlouvě 2012/018 VEMA (GDPR)  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 2012/018 
uzavřené mezi SMB, MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00, Brno, IČ:44992785 a společností 
Vema, a.s., Okružní 871/3 a, 638 00, Brno IČ: 26226511, který je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání a ukládá tajemníkovi úřadu po podpisu dodatku starostou MČ zaslat tento 
poskytovateli služby. 
 

38. Žádost o udělení výjimky z pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu městské části Brno-Starý Lískovec – oprava studní ve správě městské 
části 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje udělení výjimky z pravidel pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Starý Lískovec a 
zároveň souhlasí s cenovou nabídkou firmy PORATEN s. r. o., která je 300.000,- Kč bez DPH za 
opravu tří studní ve správě městské části Brno-Starý Lískovec a ukládá OVš vystavit objednávku a 
předložit starostovi k podpisu do pěti dnů od obdržení výpisu ze 112. schůze Rady městské části 
Brno-Starý Lískovec. 
 

39. Rozpočtové opatření č. 14 – daň z příjmu, rekonstrukce studní, oprava kontejnerových stání, 
spoluúčast MČ na modernizaci infrastruktury ZŠ Labská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.14, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

40. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při blokovém 
čištění 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje, aby byla panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 
Brno, navrácena finanční částka ve výši 1920,-Kč, vynaložená za odtah automobilu při blokovém 
čištění dne 4.4.2018 a ukládá OVš informovat žadatele. 
 
41. Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava obložení schodišťových stupňů na hřišti při ulici 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, 
IČ: 25538543 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu - Oprava obložení schodišťových stupňů 
na hřišti při ulici Bosonožská, Brno-Starý Lískovec. Cena za realizaci díla činíi 449 434,82 Kč bez 
DPH, souhlasí s uzavřením SOD, mezi statuárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a firmy MTc- stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543. Předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu je oprava obložení schodišťových stupňů na hřišti při ulici Bosonožská, 
Brno-Starý Lískovec. SOD je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVŠ odeslat osloveným firmám 
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu a zajistit realizaci. 



   

42. Tiskopis Žádost o pronájem obecního bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis „Žádost o pronájem bytu“, upravený 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. Předmětný tiskopis tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 

43. Úprava dopravního značení – zákaz stání ul. Oderská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou dopravního značení tak, aby při vjezdu do 
komunikace směřující k zadnímu traktu budovy ÚMČ Oderská 4 a k MŠ Oderská, byla umístěna 
dopravní značka B 29 zákaz stání. 
 
Ukládá OVš podat na OD MMB návrh na stanovení DZ ve smyslu schváleného usnesení. 
 
44. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
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 
u níže uvedených osob : 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. b. 31, Brno, dluží od ledna r. 2017 do února r. 2018 částku 90 944,- Kč.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. b. 6, Brno, dluží od dubna r. 2016 do ledna r. 2018 částku 64 329,- Kč.  
 
Ukládá OVV zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
45. Pronájem objektu Krymská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a Montessori Institut, 
základní škola, s.r.o., se sídlem Příční 112/4 a, 602 00 Brno, IČ: 04494482, na straně nájemce. 
Předmětem Nájemní smlouvy je 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. Nájemní smlouva je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVV předložit smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám. 
 
46. Dohoda s členem JSDH 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody mezi statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dohoda 
je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit dohodu k podpisu oběma stranám dohody. 
 

47. Jmenování členů komise pro otevírání nabídek a pozvánka na jednání komise, jmenování 
členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou zakázku „Návrh parkové 
a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu 
MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ jmenuje členy komise pro otevírání obálek ve 
složení  



   

 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček  

2. člen: Ing. Jiří Kudělka 

3. člen: Ing. Martin Šimek  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek: 18.6.2018 od 10,00 hod., v sídle zástupce zadavatele 
– ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 Brno. 
 
Jmenuje členy hodnotící komise ve složení 
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Mgr. Jarmila Prátová 

3. člen: Ing. Renata Weisová 

4. člen: Jana Bušovová 

5. člen: Ing. Jiří Kudělka 

 

Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje tyto náhradníky členů komise 

Náhradník za 1. člena: Mgr. Vladan Krásný 

Náhradník za 2. člena: Bc. Jana Humpolíková  

Náhradník za 3. člena: Bc. Eva Novosádová  

Náhradník za 4. člena: Mgr. Iva Staňková  

Náhradník za 5. člena: Ing. Martin Šimek 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 25.6.2018 od 10,00 hod., 
v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komisí firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 

48. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a 
koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská 
včetně zasklení balkónů“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení 
balkónů“, která je přílohou tohoto bodu jednání 

 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 



   

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 
3. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
4. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „TDI a koordinátor BOZP při 
realizaci stavby: Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“ 
ve složení min 3 členů: 

 
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.  

 
49. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a 
koordinátor BOZP při realizaci stavby: Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici 
Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská 
v MČ Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 

 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 
3. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
4. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
6. Ing. Dalibor Pazderka, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 

 
 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „TDI a koordinátor BOZP při 
realizaci stavby: Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – 
Starý Lískovec“ ve složení min 3 členů: 

 
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) 
 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 

50. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkony TDI a 
koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Udržovací práce 
hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec, Stavební úpravy varny 
ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec, Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý 
Lískovec)“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí:  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkony TDI a 
koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Udržovací práce 
hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec, Stavební úpravy varny 
ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec, Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý 
Lískovec)“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 
3. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
4. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
6. Ing. Dalibor Pazderka, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkony TDI a koordinátora BOZP 
při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Udržovací práce hygienických místností 
v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec, Stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská, Brno-
Starý Lískovec, Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec)“ ve složení min 3 
členů: 
 

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) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
 


