
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 121. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 12.09.2018 
 
1. Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 25 v bytovém domě č. o. 37 na ulici Labská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra s instalací sprchového koutu v bytě č. 
25 v bytovém domě č. or. 37, na ulici Labská v Brně, nájemci manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“.  
 
2. Stavba „Rekonstrukce parku ul. Točná“, absence cenových nabídek (VZMR) 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí že pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
stavba „Rekonstrukce parku ul. Točná na p. č. 550/1, v Brně-Starém Lískovci“, nebyla podána 
žádná cenová nabídka. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec. v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, předložit 
k projednání a schválení radě městské části upravené zadání předmětné veřejné zakázky a 
oslovení firem k podání cenových nabídek, s termínem realizace díla v 1. pololetí 2019. 
 
3. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pro provádění vrtných prací v 
rámci geotechnického průzkumu stavby  „Prodloužení TT v úseku Osová – Netroufalky  
(Kampus)“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p. č. 2787, 2794/1, 
2820, 2798/1, 2785/2, 2785/1 a 2793/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí, dle žádosti 
GEOtest, a. s., se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ 46344942, ze dne 3. 9. 2018, 
v termínu 17. 9. 2018 – 31. 10. 2018, za účelem provádění vrtných prací pro geotechnický průzkum 
stavby „Prodloužení TT v úseku Osová – Netroufalky (Kampus)“, za podmínek uvedení dotčených 
ploch do původního stavu, náhrad škod vzniklých na užívaných plochách a za podmínek uvedených 
v autorizované příloze č. 3 bodu tohoto jednání. 
 
4. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na finanční ohodnocení za práci ve II.  pololetí školního 
roku 2017/2018 tyto ředitele: 
 

Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  
 

                                                      20.000,-Kč 

Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-Kč 

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

                                                      20.000,-Kč 

pí. Hana Milotová, MŠ Oderská 2                                                       15.000,-Kč 



   

Mgr. Lucie Žigárdyová, MŠ Kosmonautů 2                                                       15.000,-Kč 

pí. Irena Andrlíková, MŠ Labská 7                                                       15.000,-Kč 

Mgr. Šárka Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                       15.000,-Kč 
 

 
a ukládá odboru OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy do 14.9.2018. 
 
5. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouvy darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti a smlouvy 
darovací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně 
poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
IČ: 45476969 Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec 
IČ: 607 15 502  DESIGN PARKET, spol. s.r.o., Bosonožská 102/1, 625 00 Brno 
 
a pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 14.9.2018.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 22.9.2018 u vícegeneračního hřiště na ul. 
Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Žádost o povolení zřídit přípravnou třídu ve školním roce 2018/2019 – ZŠ Brno, Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením přípravné třídy na ZŠ Brno, Bosonožská 9 ve 
školní roce 2018/2019 a pověřuje ředitelku školy, Mgr. Lenku Špačkovou, aby informovala o této 
skutečnosti Krajský úřad JMK. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku školy. 
 
7. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2018/2019 – ZŠ Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje výjimku z nejvyššího počtu žáků, a to na maximální počet 32 
žáků ve třídě 6.A. na ZŠ Brno, Bosonožská 9 pro školní rok 2018/2019. Ukládá OSŠK o tomto 
usnesení informovat ředitelku školy. 
 
8. Žádost o navýšení příspěvku na provoz – zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání do příští RMČ. 
 
9. Žádost o udělení souhlasu příspěvkovým organizacím v MČ Brno-Starý Lískovec k zapojení se 
do projektu MAP II, Šablony II 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas základním a mateřským školám zřízeným MČ Brno-
Starý Lískovec k zapojení se do připravovaných projektů, jejichž předkladatelem je Statutární 
město Brno. Jedná se o níže uvedené Projekty a školská zařízení.   
 



   

     1. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, MAP II“ 
O souhlas zřizovatele na tento projekt žádají tato školská zařízení zřizovaná MČ Brno-Starý 
Lískovec: 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace  
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
 
    2. Projekt „Šablony II z OP VV vzdělání ve městě Brně“ 
O souhlas zřizovatele na tento projekt žádají tato školská zařízení zřizovaná MČ Brno-Starý 
Lískovec: 
 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Bosonožská4, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
 
10. Žádost o navýšení příspěvku na provoz – zakoupení myčky na sklo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navýšením příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Bosonožská 9 
ve výši 106 000 Kč, kdy tyto finance budou použity na zakoupení nové myčky na sklo. Ukládá OSŠK 
informovat o tomto usnesení ředitelku školy a OFIN provést převedení finančních prostředků.  
 
11. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - ZŠ Brno, Bosonožská 9, zahradní 
domek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Lence Špačkové, ředitelce ZŠ Brno, Bosonožská 
9, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. Zakázka se týká nákupu 
zahradního domku na školní hřiště.  Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 27 – SPOD, kultura – služby, anglické dvory MŠ Oderská zrušení 
položky, použití UZ 100 na parkovou a odpočivnou plochu u MŠ Bosonožská, služby ve veřejné 
správě – navýšení položky, navýšení položky odměny členům výborů a komisí a položky ostatní 
osobní výdaje 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.27, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
13. Žádost o změnu podlahové krytiny v sále objektu střediska volného času na ulici ulice 
Kosmonautů č. or. 4 – Linka 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou podlahové krytiny v sále objektu 
střediska volného času na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4 – Linka. Z důvodu využívání sálu pro 
pohybové a taneční aktivity bude použita krytina Grabo sport. Cenový rozdíl mezi plánovanou 
podlahovou krytinou, uvedenou v cenové nabídce od firmy Design Parket, spol. s r.o. a schválenou 
na 109. schůzi Rady městské části, konané dne 16.05.2018, a podlahou Grabo sport je maximálně 
15.000 Kč bez DPH, pro celou plochu sálu. Tento rozdíl v ceně včetně DPH uhradí středisko volného 



   

času Lužánky, ukládá OSBB informovat o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 
14.09.2018. 
 
14. Rozpočtové opatření č. 28 – revitalizace bytových domů Dunajská 37-45 – navýšení položky 
z FBV 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
15. Návrh SOD č. 09 9 500 18 00079 na realizaci veřejné zakázky ,,Oprava fasády u bytových 
domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkonů,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00079 
mezi zadavatelem veřejné zakázky „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská 
včetně zasklení balkónů“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Hrušecká stavební spol. s r.o., U 
zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142 zastoupenou Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem 
společnosti a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 


