
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 113. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 28.06.2018 
 
1. Žádost o příspěvek z Fondu Bytové výstavby MMB – 2. termín roku 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý Lískovec požádala 
v souladu se „Zásadami pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu 
města Brna“ Bytový odbor Magistrátu města Brna o poskytnutí příspěvku z Fondu bytové výstavby 
na níže uvedené připravované stavby: 
 
5.1.1. Udržovací práce a stavební úpravy – opravy, rekonstrukce a modernizace obecního 
bytového fondu s nákladem nad 50 tisíc Kč na jeden byt 
 
 

1. Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů 
 

- jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení podle 
ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 26, § 56 a souvisejících zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

- zakázka je zadávána v podlimitním režimu, otevřené řízení, 
- předpoklad uzavření smlouvy o dílo je nejdříve 13.08.2018, 
- stavební práce by měly trvat 5 měsíců, 
- předpokládaná cena stavby je projektantem stanovena cca 41 mil. Kč bez DPH, 
- žádost o příspěvek z FBV v celkové zbývající hodnotě, tj. 8,5 mil. Kč. 

 
 

2. Rekonstrukce 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, 
ulice Kosmonautů 23, ulice Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec. 

- v současné chvíli je zhotovena realizační projektová dokumentace, 
- Rada MČ Brno-Starý Lískovec by měla na následující schůzi projednat souhlas se 

zpracováním zadávacích podmínek, 
- předpoklad uzavření smlouvy je říjen 2018. 
- předběžná cena stavby dle projektanta je stanovena cca na 21,5 mil. Kč  
- níže je v tabulce uvedeno financování stavby dle projektanta a jednotlivých domů: 

 
 



   

Celkem Kč
Příspěvek v Kč

746 632 0

746 617 0

767 430 0

767 979 0

767 092 0

839 418 251 825

846 047 253 814

840 867 252 260

746 342 223 903

746 342 223 903

789 761 0

787 201 0

787 201 0

788 089 0

787 201 0

797 560 0

773 760 232 128

782 863 234 859

783 124 234 937

783 124 234 937

728 249 218 475

728 249 218 475

639 873 191 962

1 034 105 0

1 443 209 0

1 443 209 0

21 691 544 2 771 478        

Kosmonautů 17

Kosmonautů 19

Kurská 6

Kurská 8

Kyjevská 1

Kyjevská 3

Vltavská 2

Kosmonautů 23

Kurská 4

Labská 31

Labská 33

Labská 35

Labská 37

Sevastopolská 1

Sevastopolská 3

Sevastopolská 5

Sevastopolská 7

Sevastopolská 9

Sevastopolská 11

Kurská 2

Labská 29

Dunajská 37

Dunajská 39

Dunajská 41

Dunajská 43

Dunajská 45

 
 
 

- žádost o příspěvek z FBV v celkové hodnotě 2 771 478 Kč. 
 
Pověřuje starostu podpisem Žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby –  
k 2. termínu roku 2018 dle Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do 
rozpočtu města na výše uvedené připravované stavby. 
 
2. Oprava bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37 – po havárii odpadu 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s havarijní opravou bytu č. 1, o velikosti 1+2, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. or. 37, nájemce xxxxxxxxxxxxx, ve kterém se v době nepřítomnosti 
nájemce (dovolená) vylily splašky ze stoupacího odpadního potrubí (foto přiloženo) do bytového 
jádra, předsíně a obývacího pokoje. Z toho důvodu je nutná celková oprava bytového jádra 
(vybourání starého a vyzdění nového), výměna zařizovacích předmětů včetně baterií, oprava el. 
instalace, oprava podlah a omítek, výmalba a položení nového PVC v předsíni a obývacím pokoji. 
Celková cena výše uvedených oprav je kvalifikovaně odhadována na 200 tisíc Kč. Předmětnou 
opravu bytu po havárii odpadního stoupacího vedení provede společnost Vratislav Šustr, Babice 
nad Svitavou 331, PSČ 664 01. 



   

 
3. Pronájem nebytových prostor na ulici Ulice Kosmonautů č. or. 4 – nová zástavba 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o celkové výměře 71,71 
m2 v objektu občanské vybavenosti na ulici Ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý Lískovec – nová 
zástavba Spolku seniorů, zastoupeného paní Janou Novákovou, předsedou představenstva. 
 
Ukládá OSBB informovat zájemce o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 
04.07.2018. 
 
4. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 2018 ke 
Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného 
osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u polikliniky“ (osvětlení ve schodišťových stupních, 
zemního svítidla v altánu a úřední desky), kterou tvoří Dodatek č. 1 – 2018 ke Smlouvě o dodávce 
elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností 
Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Mgr. Michalem Čoupkem, MBA, 
pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek  
č. 1 – 2018 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám k podpisu nejpozději 
do 04.07.2018. 
 
5. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 2018 ke 
Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného 
osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u Donu“ (osvětlení pítka), kterou tvoří - Dodatek č. 1 – 
2018 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a. s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou 
Ing. Jaromírem Machálkem, pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení - Dodatek  č. 1 – 2018 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
smluvním stranám k podpisu nejpozději do 04.07.2018. 
 
6. Úpravy místností v objektu střediska volného času – Linka, ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení úprav místností ve 2.NP v budově střediska 
volného času na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, v Brně-Starém Lískovci na náklady střediska 
volného času Lužánky, ukládá OSBB informovat o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
do 10.07.2018. 
 
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby iDOL č. 09 9 400 14 00142 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby iDOL č. 09 
9 400 14 00142 (14/iDOL/170), jehož předmětem je: 



   

1. Pověření Zpracovatele Správcem k průběžnému zpracování osobních údajů po dobu 
platnosti této smlouvy a v rozsahu dle této smlouvy. 

2. Závazek dalšího Zpracovatele zpracovávat osobní údaje dle doložených pokynů 
Zpracovatele v souladu se smlouvou, s tímto dodatkem a v souladu s právními předpisy, 
zejména s Obecným nařízením, a to po dobu účinnosti smlouvy. 

3. Předmětem zpracování jsou zejména osobní data klientů či členů Správce, popř. dalších 
osob. 

4. Předmětem Dodatku je dále dodání rozšiřujícího modulu iDES GDPR. Rozšiřujícími 
programy tohoto modulu jsou: 
- výstup kopie zpracovávaných osobních údajů, přehled správců osobních údajů, 

přehled zpracovatelů osobních údajů, pseudonymizace osobních údajů u konta a 
v registru osob, šifrované přístupy k zálohám dat, možnost evidovat smlouvy se 
zpracovateli osobních údajů, anonymizace osobních údajů a subjektů bez datových 
vazeb, výstup pro přenositelnost dat osobních údajů, možnost hromadného výmazu 
spolubydlících osob, automatizace informační povinnosti, evidence požadavků 
subjektů osobních údajů a jejich vyřízení.   

 

Cena za dodání modulu a související služby je uvedena v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy o 
Cenových ujednáních. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby iDOL č. 09 9 400 14 00142 (14/iDOL/170) je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby iDOL č. 09 9 400 14 00142 (14/iDOL/170) smluvní 
stranám k podpisu do 20.07.2018. 

 
8. Nabídkové řízení - ,,Výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, Brno-
Starý Lískovec – smlouva o dílo,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00048 uzavřenou mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 625 00 jako 
objednatel a MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, Brno, 634 00 jako zhotovitel, kde předmětem smlouvy 
je výměna rozvodů vody v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 17, Brno-Starý Lískovec za 
dohodnutou cenu 1,036.705,33 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00048 smluvním 
stranám k podpisu do 15.07.2018. 
 
9. Záměr výsadby Sázíme stromy, z. ú.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr výsadby stromů ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý 
Lískovec ústavem Sázíme stromy, z. ú., Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8, IČ 02626870, dle 
nabídky ze dne 24. 5. 2018. 

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele do 
13. 7. 2018 a ve spolupráci s OVV zpracovat a předložit ke schválení smlouvu o výsadbě. 
 



   

10. Žádost o účelovou dotaci na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad pro r. 2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádostí o účelovou dotaci na zajištění správy a 
údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad pro r. 2019 – provozní prostředky na 
činnosti spojené s úklidem kontejnerových stání na směsný komunální odpad a provozní 
prostředky na opravy kontejnerových stání na směsný komunální odpad, které tvoří autorizovanou 
přílohu č. 2 a 3 bodu tohoto jednání. 

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit žádosti na OŽP MMB do 10. 8. 
2018. 
 
11. Žádost T.O.O. spol. s r. o., o demontáž oplocení výběhu pro psy Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s demontáží oplocení výběhu pro psy Bosonožská, o délce 
50 m, na pozemku p. č. 2417/4 k. ú. Starý Lískovec (strana blíže k dálnici D1), za účelem realizace 
stavby R110KV Moravany – zaústění, III. et., dle žádosti T.O.O. spol. s r. o., Košinova 103b, 612 00 
Brno, za těchto závazných podmínek:  
 

1. před montáží bude oplocení předáno žadateli fyzickou přejímkou, vč. pořízení 
fotodokumentace; 

2. žadatel oplocení demontuje na vlastní náklady a po dobu realizace stavby 
uschová/zabezpečí na vlastní náklady;  

3. oplocení bude znovu namontováno, na vlastní náklady žadatele, do 31. 8. 2018 a toto bude 
předáno vlastníkovi fyzickou přejímkou, vč. pořízení fotodokumentace; 

4. veškeré vzniklé škody na oplocení, vč. příp. zcizení, hradí žadatel, a to formou výstavby 
nového oplocení dle dispozic vlastníka. 

 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
13. 7. 2018. 
 
12. Žádost Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 9 o úpravu veřejné zeleně položením 
nášlapných dlaždic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravu veřejné zeleně p. č. 2486/6 k. ú. Starý Lískovec, 
ulice Kosmonautů, spočívající v položení nášlapných dlaždic a zatravnění, dle žádosti SVJ 
Kosmonautů 9.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
13. 7. 2018 a v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, zajistit provedení úpravy plochy do 30. 9. 2018.  
 
13. Generální oprava veřejného osvětlení - žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: Generální oprava veřejného osvětlení 
v Brně, na ul. Vltavské bez připomínek a ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do 
koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a odeslat žadateli.     

 
 



   

14. OMEXOM GA Energo s. r. o. – Brno, Osová, obnova VN 214, 215 - žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou Brno, Osová, obnova VN 214, 215 podle 
situačního výkresu vypracovaného Bc. Janem Špidlíkem a datovaným 6/2018, neboť je v kolizi 
s připravovanou stavbou prodloužení tramvajové tratě ke kampusu Masarykovy univerzity 
v Bohunicích.   

Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli obratem po rozeslání výpisu.  

15. IXPROJEKTA s. r. o. – základnová stanice BTE 275 Starý Lískovec - žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou základnové stanice BTS 275 Starý Lískovec na 
pozemcích p. č. 1885/1 a 1895/1 oba k. ú. Starý Lískovec ve správě Správy železniční dopravní 
cesty s. o. podle situace stavby v katastrální mapě přiložené k žádosti projektové kanceláře 
IXPROJEKTA s. r. o. se sídlem Heršpická 813/5, Brno čj. 90/2018 ze dne 14. 6. 2018 a ukládá OVš 
zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a odeslat žadateli.  

16. Stavba 16010-047374 VPI Brno St. Lískovec park. stání U Hřiště – žádost o vyjádření ke 
stavbě a souhlas se stavbou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako správce svěřeného pozemku p. č. 291/1 k. ú. Starý 
Lískovec a správce pozemku p. č. 2478/1 k. ú. Starý Lískovec se stavbou: 16010-047374 VPI Brno 
St. Lískovec park. stání U Hřiště podle předložené situace, č. výkresu 03, vyhotovené projektovou 
kanceláří HBH projekt spol. s r. o. se sídlem Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ 44961944, Ing. 
Masaříkem a datované 01/2018, jejímž předmětem je přeložení sítě elektronických komunikací 
(SEK) České telekomunikační infrastruktury, a. s. se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha, zastoupené 
na základě plné moci a. s. Vegacom se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČ 25788680 za 
podmínky, že nejpozději 30 dnů před zahájením stavby vyžádá realizační firma na odboru 
všeobecném ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, Brno – paní Honzová, tel. 547 139 213, 
725 488 813 - termín pro protokolární převzetí pozemku p. č. 2478/1 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.   

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného 
stanoviska OVš k této stavbě a odeslat žadateli.     

17. Umístění literárních laviček – žádost o vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková 
organizace se sídlem Kobližná 4, Brno (KJM) umístila na pozemku p. č. 2405/1 k. ú. Starý Lískovec 
na místě vyznačeném v mapě, která je přílohou zprávy k tomuto bodu jednání tzv. literární lavičku 
– knihovničku s graficky zpracovaným povrchem s knihami vyřazenými z fondu KJM –, jež i po 
umístění zůstane vlastnictvím KJM za podmínek, že: KJM bude pravidelně kontrolovat stav literární 
lavičky, v jejím nejbližším okolí bude udržovat pořádek, v případě poškození lavičky zařídí opravu, 
při nevratném poškození zajistí odstranění lavičky, to vše na vlastní náklady a ukládá OVš sdělit 
usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu.  

 
18. Změna katastrálního území u pozemku p. č. 1678/202 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby 
souhlasilo se změnou katastrálního území u pozemku p. č. 1678/202 dosud k. ú. Starý 



   

Lískovec na k. ú. Nový Lískovec. 
 
19. Rozpočtové opatření č. 15 – náhrada škody, výměna kotle – Fitness Petra, oprava podlah SVČ 
Kosmonautů, kontejnerová stání – přesun ze služeb na opravy, předplacené nájemné – nebyty, 
hřiště ZŠ Bosonožská – sadové úpravy, Svaz důchodců přesun na služby, rekonstrukce kabeláže 
ZŠ Bosonožská 9, investiční příspěvek na myčku pro ZŠ Labská 27, neinvestiční příspěvek ZŠ 
Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.15, které je přílohou tohoto bodu jednání a   pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

20. Výpověď pojištění MČ – Kooperativa 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí výpověď pojistné smlouvy č. 7720484472 ze strany 
pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, ke dni 22.8. 2018, 
která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá tajemníkovi úřadu provést průzkum 
trhu s nabídkami pojištění. Tento předložit nejbližší chůzi RMČ k posouzení a projednání. 
 
21. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Mateřská škola Brno, Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Šárce Pantůčkové, ředitelce Mateřské školy, 
Brno, Bosonožská 4, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. Zakázka 
se týká opravy tří pískovišť na školní zahradě. Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku 
školy.  
 
22. Změna organizačního řádu ÚMČ – změna názvu odboru ÚMČ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou názvu odboru ÚMČ „Odbor výstavby a územního 
plánováni“ na odbor „Stavební úřad“ a ukládá tajemníkovi úřadu provést patřičná organizační 
opatření s účinností od 1.10.2018. 
 

23. Zrušení veřejnoprávní smlouvy č. 099 300 18 00015 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnoprávní smlouvu č. 099 300 18 00015 pro poskytnutí 
dotací mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a Svazem důchodců ČR, Městská 
organizace Brno. 
 

24. Žádost o převod nájemní smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 
1) 
uzavření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22.9.2010 mezi 
statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Ulice Kosmonautů 633/4, 625 00 Brno, IČ: 72085479. 
Předmětem této nájemní smlouvy je pronájem nebytových prostor v budově Ulice Kosmonautů 
633/4, Brno – Starý Lískovec. Účel nájmu je provozování dětské ordinace a činností souvisejících. 
Dohoda je přílohou tohoto bodu jednání.  



   

 
2) 
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a firmou MUDr. Eva Ottová s.r.o., se 
sídlem Milénova 125/1, 638 00 Brno, IČ: 07101601, na straně nájemce. Předmětem této smlouvy 
je pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově Ulice Kosmonautů 633/4, 625 00 Brno. Účel 
nájmu je provozování dětské ordinace a činností souvisejících. Nájemní smlouva je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
Ukládá OVV předložit dohodu a nájemní smlouvu bezodkladně k podpisu. 
 
25. Žádost MO Starý Lískovec, Svaz tělesně postižených v ČR z. s., o umístění laviček ve veřejné 
zeleni ulice Kosmonautů  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním laviček na pozemky veřejné zeleně k. ú. Starý 
Lískovec – 2 ks na p. č. 1684/23, ulice Kosmonautů 17 resp. 15 a, 1 ks na p. č. 2477/3, ulice 
Kosmonautů 19 a 1 ks na p. č. 2480/4, ulice Kosmonautů 19, dle žádosti předsedkyně místní 
organizace Starý Lískovec, Svaz tělesně postižených v ČR z. s., pí Lenky Sládečkové.  
 
Nesouhlasí s umístěním 1 ks lavičky na pozemek veřejné zeleně p. č. 1684/23 k. ú. Starý Lískovec, 
ulice kosmonautů 17 (pod stromem), dle žádosti předsedkyně místní organizace Starý Lískovec, 
Svaz tělesně postižených v ČR z. s., pí Lenky Sládečkové.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
13. 7. 2018 a v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, zajistit umístění laviček do 30. 9. 2018.  
 
26. Návrh na reklamaci odpadkového koše z díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, 
Brno-Starý Lískovec“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci 1 ks odpadkového koše z díla „Rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 13. 7. 
2018. 
 
27. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Rekonstrukce 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 stavební práce na akci: „Rekonstrukce 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“ s předpokládanou hodnotou cca 21.692.000,-Kč bez DPH a souhlasí 
s tím, že výběrové řízení bude zadáno tak, aby byla realizace rozdělena na 2 roky. V prvním roce 
bude realizace provedena v domech: Labská 29, 31, 33, 35, 37, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3 a 
Vltavská 2. 



   

 
Dále schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala na základě 
schválené smlouvy firma JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 
283 44 669, 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: „Rekonstrukce 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“ 
ukládá OVš zaslat pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění příkazní 
smlouvy. 

28. Výběr zhotovitele 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 schvaluje firmu S-Invest CZ s.r.o. jako zhotovitele realizace 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“ a ukládá OVš informovat 
firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
29. Návrh příkazní smlouvy 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 s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 18 
00049 mezi zadavatelem 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“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou 
Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 
Brno, IČ: 255 26 171 zastoupenou Ing. Eliškou Kudělkovou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
30. Výběr zhotovitele 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 schvaluje firmu Brněnské komunikace a.s. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava fasády u 
bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“ a ukládá OVš informovat firmu o 
výsledku nabídkového řízení. 
 

31. Návrh příkazní smlouvy 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 s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 18 
00050 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor BOZP při realizaci 
stavby: Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“, jímž je 
objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 



   

Krásným a zhotovitelem firmou Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 
607 33 098 zastoupenou Ing. Luďkem Borovým a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh 
příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
32. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce strukturované 
kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy ZŠ Bosonožská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00048 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a 
WiFi v prostorách školy ZŠ Bosonožská“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou AutoCont CZ a. s., 
Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 47676795 zastoupenou Petrem konečným, ředitelem ROC, na 
základě plné moci a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
33. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických 
místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00043 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických místností v ZŠ a 
MŠ Elišky Přemyslovny, 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. 
 
34. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 73 919,- Kč pro 14 žáků ze Základní školy Brno, Bosonožská 9 a to od nadace 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 2018/2019. Částka 
29 491,-Kč bude přijata v roce 2018, částka 44 428,-Kč bude přijata v roce 2019. 
 
35. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 16 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 3+1, pronájem 
bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 008/18, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37, Brno, vel. 3+1, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 009/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. 31 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37, Brno mezi Statutárním městem 



   

Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Darovací 
smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.  
 
Schvaluje pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 010/18, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. 5 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Darovací 
smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.  
 
Schvaluje pronájem bytu č. 47 v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 2+kk, 
pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 011/18, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno,  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. 47 v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23, Brno mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno Darovací 
smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.  
 
Ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.07.2018, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2018. 
 
36. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětný dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2018.   

37. Žádost o schválení finančních prostředků na nákup myčky na mytí kuchyňského nádobí 
– Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ve výši 640.066Kč na 
nákup myčky do Základní školy, Brno, Labská 27. Žádost o schválení finančních prostředků je 
nedílnou součástí tohoto bodu jednání. Ukládá OVŠ seznámit s tímto usnesením ředitele školy a 
Ofin provézt převedení finančních prostředků.  
 
38. Jmenování členů komise pro otevírání nabídek a pozvánka na jednání komise na veřejnou 
zakázku „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici 
Dunajská včetně zasklení balkónů“ jmenuje členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
 



   

1. člen: Mgr. Iva Staňková  

2. člen: Petr Hudlík  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

4. člen: Ing. Renata Weisová 

 

Termín jednání komise pro otevírání obálek: 9.7.2018 od 10,00 hod., v sídle zástupce zadavatele – 
ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komisí firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123 a, 620 00 Brno.  
 

39. Nová 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 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 
3. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 

 
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.  

 



   

40. Pronájem objektu Krymská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje opravu části textu čl. IV. Cena nájmu odst. 1   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 schválené na 112. schůzi Rady MČ Brno – Starý Lískovec konané dne 
13.6.2018.  

Text: „V období od 1.9.2018 do 31.12.2018“ se mění takto: „V období od 1.9.2018 do 31.8.2019“. 

Text: „Počínaje kalendářním rokem od 1.1.2019“ se mění takto: „Počínaje kalendářním rokem od 
1.9.2019“.  

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 ve znění provedených změn. Nájemní smlouva ve znění 
provedených změn je přílohou tohoto bodu jednání. 

Ukládá OVV předložit smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám. 

 


