
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 114. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.07.2018 
 
1. 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 – C. finanční prostředky 
investiční určené na kompletní demolici stavby KS a vybudování nového KS v místě demolice, která 
tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto jednání. 

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit žádosti na OŽP MMB do 10. 8. 
2018. 
 

2. Návrh na reklamaci sadových úprav a rozvojové a následné péče z díla  „Nadzemní stanoviště 
pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad)  na  
veřejných  prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“      

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci sadových úprav a rozvojové a následné péče o 
sadové úpravy z díla „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, 
kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, na 
stanovištích Labská 21 (pozice 10), Vltavská 9 (pozice 7), U Hřiště 21 (pozice 13) a ulice 
Kosmonautů 2+4 (pozice 5), která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 18. 7. 
2018. 
 

3. Pronájem nebytových prostor na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4 – nová zástavba – smlouva o 
nájmu nebytových prostor 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 09 9 400 
18 00053 uzavřenou mezi stranami: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec se 
sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, jako pronajímatel 
a Spolek seniorů, ulice Kosmonautů 4, 625 00 Brno - nová zástavba, z.s., zastoupený předsedkyní 
představenstva Janou Novákovou, podle které je nájemce povinen užívat nebytové prostory ke 
sjednanému účelu tj. sídlo Spolku seniorů a není oprávněn bez souhlasu pronajímatele měnit 
způsob užívání. Předkládaná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 09 9 400 18 
00053 smluvním stranám k podpisu do 24.07.2018. 
 

4. Pojištění odpovědnosti za škodu a rizik MČ – ČSOB 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí výsledky poptávky (nabídky) pojišťovacích 
společností pro pojištění rizik a odpovědnosti MČ, a souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 
8069970828 mezi MČ Brno-Starý Lískovec a ČSOB Pojišťovna, a.s. IČ: 45534306 na částku ročního 
pojistného ve výši 116 239 Kč s počátkem pojištění 22.08.2018 (smlouva je autorizovanou přílohou 



   

tohoto bodu jednání) a vypovídá k datu 22.08. 2018 pojistnou smlouvu č. 8603251362 uzavřenou 
mezi MČ Brno-Starý Lískovec a společností Kooperativa IČ: 47116617 (pojištění odpovědnosti 
zastupitelů MČ).  
 

5. Návrh statutu fondu mobility 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje následující změny v „Návrhu statutu fondu mobility – 
neschválený návrh 04/06/2018“:  

v čl. 3.1. změnit rozdělení příjmů FM v poměru 50 % pro město a 50 % do rozpočtu MČ, na jejímž území 
příjmy vznikly 

v čl. 3.4.2.:  

1) zrušit odst. 3.4.2.1. a nahradit jej takto: 3.4.2.1. výstavba parkovacích stání 

2) zrušit odst. 3.4.2.3. bez náhrady a ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ Oboru dopravy MmB obratem.  

 
6. ,,Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý 
Lískovec“ – zpráva o posouzení nabídky, oznámení o výběru dodavatele 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu MTc-stav, s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky „Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý 
Lískovec“ a ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Návrh parkové a odpočivné plochy u 
objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec“.  
 
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. Zpráva o 
posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7. Výběr zhotovitele 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 schvaluje firmu S-Invest CZ s.r.o. jako zhotovitele realizace 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)“ a ukládá OVš informovat firmu o výsledku 
nabídkového řízení. 
 
8. Návrh příkazní smlouvy 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 s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 18 
00054 mezi zadavatelem 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)“, 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. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 16 – transfer na rekonstrukci kabeláže ZŠ Bosonožská 9, TDI a BOZP na 
akce udržovací práce hygienických místností ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, stavební úpravy 
varny ZŠ Bosonožská 9, zavlhání spojovací chodby EKO gymnázia 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.16, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


