
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.11.2018 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 7 v 2. podlaží domu č. o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 7, situovaném v 2. podlaží domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno      jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 100 494 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 25 v bytovém domě č. o. 37, na ulili Labská v Brně,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 25, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 37, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 169 421 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení  - ,,Výměna vstupních sestav v bytových domech ul. Kosmonautů 17 a 19, 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení výměny vstupních dveří a prosklených stěn bytových domů na ulici Kosmonautů č. o. 
17 a Kosmonautů č. o. 19“ provedla společnost: PROFIPLAST, spol. s r. o., Vranovská 191/38, 614 
00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
414 817 Kč bez DPH. Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným 
uchazečem. 
 
4. Přechod nájmu na nájemcova dědice dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájmu na nájemcova dědice k bytu č. 17, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na syna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno-Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do30.11.2018. 
 
 
 



   

5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 4 na ulici Labská č. o. 33, Brno, velikost 2+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00085 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 4, o velikosti 2+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 
00085 smluvním stranám k podpisu do 30.11.2018. 
 
6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 27 na ulici Labská č. o. 35, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00092 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 27, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o 
zániku nájmu č. 09 9 400 18 00092 smluvním stranám k podpisu do 30.11.2018. 
 
7. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Sevastopolská č. o. 9, byt č. 17, velikost 
3+1, byl pronajat dle článku 2 odst. 3 a pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního 
města Brna a Ulice Kosmonautů č.  o. 23, byt č. 40, velikost 1+kk, byl pronajat dle článku 2 odst. 3 a 
pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00090, Presl s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00090 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Presl s.r.o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 25, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 7. podlaží domu č. or. 37 na 
ulici Labská v Brně v celkové ceně 169.421 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 
400 18 00090 smluvním stranám k podpisu v termínu do 30. 11. 2018. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00089, Presl s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00089 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Presl s.r.o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 7, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 2. podlaží domu č. or. 11 na 
ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 100.494 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 
400 18 00089 smluvním stranám k podpisu v termínu do 30. 11. 2018. 
 
 
 



   

10. Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý Lískovec - žádost o vyjádření - 2. část 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý 
Lískovec – 2. část podle katastrální mapy D.5 list 1 vypracované Ilonou Volavou a datované 2. 4. 
2018, za těchto podmínek: 

1) přechody trasy HDPE chrániček přes chodníky na pozemcích p. č. 2484/20 a 2459/9 oba k. ú. 
Starý Lískovec budou provedeny protlakem; pokud to nebude technicky proveditelné, každé 
takové kolizní místo bude předem projednáno s městskou částí Brno-Starý Lískovec a odborem 
všeobecným ÚMČ, 

2) trasa optického kabelu bude nově vyprojektována tak, aby vedla podél okapového chodníku 
domů U Pošty č. 1 a 3 a byla vzdálena min. 2,5 m od stávajících dřevin, 

3) při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost respektovat ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků; dále bude ochrana dřevin na staveništi 
prováděna v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební 
činnosti SPPK A01 002:2014, 

4) kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti; stavebník vyzve MČ Brno-Starý Lískovec 
ke kontrole umístění chrániček a zábran před záhozem výkopů; neučiní-li tak, má MČ Brno-
Starý Lískovec právo žádat po stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady na tuto 
kontrolu nese stavebník,     

5)  před zahájením prací převezme stavebník od správce, tj. MČ Brno-Starý Lískovec, fyzickou 
přejímkou dotčenou veřejnou zeleň do užívání, 

6)  hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů; při hloubení výkopů se 
nesmí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm; případná poranění musí být odborně 
ošetřena, a to na vlastní náklady toho, kdo poranění způsobil; konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je 
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran; kořeny musí být chráněny před vysycháním a před 
účinky mrazu, 

7)  při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění 
zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených kořenů, 

8)  při stavebních pracích nesmí být stavební odpad a stavební materiál ukládány na hromady ke 
stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány, 

9) po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, 
odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté 
zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem a 
o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 1x pokos; takto upravená 
zeleň bude předána zpět jejímu správci, tj. MČ Brno-Starý Lískovec,  

10) opravená a kompletní projektová dokumentace bude předložena odboru všeobecnému ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec k odsouhlasení.   

a ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a 
odeslat žadateli.    

 



   

11. OMEXOM GA Energo s. r. o. – Brno, Osová, obnova VN 214, 215 - žádost o vyjádření – 
pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou Brno, Osová, obnova VN 214, 215 podle 
opraveného situačního výkresu vypracovaného Bc. Janem Špidlíkem a datovaným 6/2018, za 
těchto podmínek:  

1) přechody trasy vedení VN přes vjezdy na parkoviště na pozemcích p. č. 2776 a 2731/1 oba k. ú. 
Starý Lískovec a všechny další zpevněné plochy chodníků a účelových komunikací budou 
provedeny protlakem; pokud to nebude technicky proveditelné, každé takové kolizní místo 
bude předem projednáno s městskou částí Brno-Starý Lískovec a odborem všeobecným ÚMČ, 

2) trasa vedená v celé délce podél chodníku pro výstup u konečné trolejbusu na pozemku p. č. 
2778 k. ú. Starý Lískovec bude přesunuta k opačné hraně chodníku, aby cestující nevystupovali 
po dobu stavby přes výkop; povrchová vrstva chodníku pak bude opravena celoplošně, 

3) povrchová vrstva chodníku při jižní hranici pozemku p. č. 2731/1 k. ú. Starý Lískovec bude 
opravena celoplošně,  

4) při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost respektovat ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků; dále bude ochrana dřevin na staveništi 
prováděna v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební 
činnosti SPPK A01 002:2014, 

5) kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti; stavebník vyzve MČ Brno-Starý Lískovec 
ke kontrole umístění chrániček a zábran před záhozem výkopů; neučiní-li tak, má MČ Brno-
Starý Lískovec právo žádat po stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady na tuto 
kontrolu nese stavebník,     

6) před zahájením prací převezme stavebník od správce, tj. MČ Brno-Starý Lískovec, fyzickou 
přejímkou dotčenou veřejnou zeleň do užívání, 

7) hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů; při hloubení výkopů se 
nesmí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm; případná poranění musí být odborně 
ošetřena, a to na vlastní náklady toho, kdo poranění způsobil; konce kořenů o průměru menším 
než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno 
ošetřit prostředky k ošetření ran; kořeny musí být chráněny před vysycháním a před účinky 
mrazu, 

8) při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění 
zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených kořenů, 

9) při stavebních pracích nesmí být stavební odpad a stavební materiál ukládány na hromady ke 
stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány, 

10) po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, 
odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté 
zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem 
a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 1x pokos; takto upravená 
zeleň bude předána zpět jejímu správci, tj. MČ Brno-Starý Lískovec  

a ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě 
a odeslat žadateli. 
 



   

12. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks vrby bílé, rostoucího na pozemku veřejné 
zeleně p. č. 2405/67 k. ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská 3, dle Znaleckého posudku č. 433-8/2018 a 1 
ks hrušně obecné, rostoucího na pozemku veřejné zeleně p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec, ulice 
Kosmonautů (za domy č. 11 – 13), dle Znaleckého posudku č. 432-7/2018.    
 
13. Plán územního systému ekologické stability   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá připomínky k předloženému Plánu územního systému 
ekologické stability IV pro území MČ Brno-Starý Lískovec, prezentovaném na 2. pracovním výboru, 
konaném dne 31. 10. 2018.  
 
14. Odvolání vedoucí SÚ ÚMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odvolává na návrh tajemníka úřadu ke dni 30.11. 2018 v souladu s § 
102 g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích z funkce vedoucí Stavebního úřadu ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec paní Ing. Libuši Stožickou, ukládá tajemníkovi ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit veškeré 
organizační a personální záležitosti související s přeřazením zaměstnance v rámci ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec.  
 
15. ,,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. 
 
16. „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném užívání“ – ev.č.: 62-2-4686/2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném užívání“ – ev.č.: 
62-2-4686/2015, jehož předmětem je změna inv. čísel zapůjčeného majetku – nabíječe (inv. č. 
#BAB03022990026), uzavřený mezi Českou republikou  - Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ: 70884099 zast. plk. Ing. Jiřím 
Pelikánem, ředitelem HZS kraje, na straně „půjčitele“ a  Statutárním městem Brnem, MČ Brno-
Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČ: 44992785, zast. starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, na straně „vypůjčitele“. 
Dodatek smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 35  -  navýšení výdajů rozpočtu v oblasti veřejné zeleně a požární 
ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  



   

18. Plán zimní údržby místních komunikací 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem údržby místních komunikací v zimním období 
2018–2019“ v městské části Brno–Starý Lískovec pro zimní období 11/18–03/19. Zhotovitelem dle 
smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby Žabovřesky, spol. s. r. o., 
pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý Lískovec. Plán zimní údržby 
místních komunikací tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání a ukládá OVš neprodleně zajistit 
podpis protistrany. 

 
19. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec souhlasit 
s novelizací příloh 3. a 4. OZV SMB č. 13/2015 o místních poplatcích, včetně úpravy kategorií sazeb, 
která je autorizovanou přílohou tohoto bodu. Ukládá předkladateli předložit tuto novelu OZV 
k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec.  
 
20. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 
rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a níže uvedeným příjemcem dotace s číslem smlouvy 099 300 18 
00083, Spolek seniorů Starý Lískovec-nová zástavba, z.s.    15 000,- Kč, která je nedílnou přílohou 
tohoto bodu jednání a ukládá odboru OSŠK předložit smlouvu oběma smluvním stranám 
k podpisu.  
 
21.Rozpočtové opatření č. 36 - navýšení investice – kontejnerová stání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 


