
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 28.11.2018 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
29 v 6. podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
10 ve 3. podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 
9 ve 2. podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně 

4. Vrácení finanční částky za opravy bytu č.27 v bytovém domě na ulici Labská č.o.35, 
Kristina Blažková 

5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Petra Cibulková 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Petra Jurčová 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Zatloukalovi 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Marta Halmová 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Kottssmidovi 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00097, PRESL s. r. o. 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00098, PRESL s. r. o. 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00099, Šustr Vratislav  
13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
14. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
15. Úprava přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
16. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu 
17. Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice El. Přemyslovny – vyjádření 
18. Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý Lískovec 1. část - žádost o vyjádření – 

pokračování 
19. „Přístavba objektu DS Kosmonautů 21, Brno-Starý Lískovec“ – vyjádření 
20. Pronájem, příp. prodej částí pozemků u bytového domu Karpatská 3 
21. Zřízení Komisí Rady MČ a jejích personální obsazení 
22. Žádost o zřízení VPS pro fyzickou osobu 
23. Parková a odpočivná plocha při MŠ Bosonožská – provozní řád 
24. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec 
25. Rozpočtové opatření č.38  -  přesun SPOD, přesun volby 
26. Rozpočtové opatření č.XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 

hospodářské činnosti za rok 2017 do hlavní činnosti 
27. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2019 
28. „Brno, Martina Ševčíka 2, přípojka NN“ + služebnost 
29. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 18 00081 na veřejnou zakázku ,,Demolice a 

výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích městské 
části Brno-Starý Lískovec“ 

31. Jmenování velitele jednotky SDH Brno-Starý Lískovec 
32. Svěření pravomoci dle § 102 odst. 3 a odst. 2 písm. f) zákona o obcích – udělování 

souhlasu/nesouhlasu ke zřízení VPS pro ZPO 
33. Rozpočtové opatření č. 39  -  hasiči- ochranné pomůcky, kont. stání vícepráce 
34. Pronájem, prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 11 



   

35. Pronájem, prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 7 
36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2.část - nábytek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 29 v 
6. podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 29, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 7, na ulici Sevastopolská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 276.067 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 10 ve 
3. podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 10, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 41, na ulici Dunajská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 267.099 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 9 ve 
2. podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 9, situovaném ve 2. podlaží domu č. or. 7, na ulici Sevastopolská v Brně“ 
provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 194.481,28 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
4. Vrácení finanční částky za opravy bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxx v bytovém domě na ulici Labská 
č.o.35, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje vrácení finanční částky zaplacené na základě Smlouvy o 
poskytnutí finančních prostředků na opravu bytu č. 09 9 400 14 00173 za opravy bytu xxxxx 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Dunajská   č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 



   

Petrou Cibulkovou, nar. 31.12.1976, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2018.   
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.01.2019.   
 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
22, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.12.2018.   
 
 8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
16, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2018.   
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P5 o velikosti 3+kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.12.2018.   
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00097, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00097 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. 29, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 7 na 
ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 276.067 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá v souladu 
se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00097 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.12.2018. 
 



   

11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00098, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00098 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. 10, o velikosti 1+kk, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 41 
na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 267.099 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se 
vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky 
oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje 
Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00098 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 15.12.2018. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00099, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00099 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 9, o velikosti 1+kk, nacházejícím se ve 2. podlaží 
domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 194.481,28 Kč bez DPH. Smlouva o dílo 
se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 
00099 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.12.2018. 
 
13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ, Brno, Labská 7 ve výši 48.304,00 Kč. 
 
14. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané 
dne 16.11.2018“, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání, souhlasí  
s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „ Vyřazení majetku č.2/2018“, který 
je součástí „ Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci 
uvedeného majetku vedoucí OFIN k 31.12.2018. 
 
15. Úprava přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s aktualizací přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
v části XXII. pro MČ Brno – Starý Lískovec takto: 

1. v HLAVĚ C: Předsunutá prodejní místa ZRUŠIT 

lokalitu č. 1 - prostor před květinářstvím Marečková na p. č. 2485/1; lokalitu č. 2 přečíslovat na 
lokalitu č. 1 

2. v HLAVĚ D: Restaurační zahrádky ZRUŠIT 

lokalitu č. 8. - předzahrádka u rest. U Vojty na ul. Krymská or. č. 2  



   

16. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 

 
17. Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice El. Přemyslovny – vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „Přeložka STL plynovodu v Brně, ulice El. 
Přemyslovny“ za podmínky, že balonovací šachta, která má být vybudována na pozemku p. č. 
1745/7 k. ú. Starý Lískovec, bude umístěna co nejblíže k hranici tohoto pozemku, souhlasí se 
zřízením služebnosti na pozemku p. č. 1745/7 k. ú. Starý Lískovec a ukládá OVš zapracovat 
usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě a odeslat žadateli.    

 
18. Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý Lískovec 1. část - žádost o vyjádření – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý 
Lískovec – 1. část podle opravené katastrální mapy D.5 list 1 vypracované Ilonou Volavou a 
datované 2. 4. 2018, kterou OVŠ ÚMČ obdržel 7. 11. 2018 a ukládá OVš vyzvat žadatele k dalšímu 
jednání se zástupci samosprávy MČ.     

    
19. „Přístavba objektu DS Kosmonautů 21, Brno-Starý Lískovec“ – vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „Přístavba objektu DS Kosmonautů 21, Brno-Starý 
Lískovec“ a ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  

20. Pronájem, příp. prodej částí pozemků u bytového domu Karpatská 3 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrhovaným rozšířením podlahy stávajících balkonů 
bytového domu Karpatská 3, Brno a pronájmem částí pozemků p. č. 2463/1 (2 m2), p. č. 2463/8 (6 
m2), p. č. 2463/11 (4 m2) a 2463/14 (10 m2) všechny k. ú. Starý Lískovec z úrovně statutárního 
města Brna a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s odprodejem částí 
pozemků p. č. 2463/1 (2 m2), p. č. 2463/8 (6 m2), p. č. 2463/11 (4 m2) a 2463/14 (10 m2) všechny k. 
ú. Starý Lískovec potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů bytového domu Karpatská 
3, Brno. 

 
21. Zřízení Komisí Rady MČ a jejích personální obsazení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec zřizuje ke dni 1.12.2018 jako své poradní a iniciativní orgány: 
 
1) Komisi pro životní prostředí 
tajemnice komise Bc. Jarmila Kaplanová 
Personální obsazení: 
Předseda: Taťana Absolínová (ODS) 
Místopředseda: Michal Hrbek (KDU-ČSL) 
Členové 3x: Ing. Iveta Šmajerová, MBA (KDU-ČSL), Ivona Vlachová (odborná veřejnost);   
Božena Malová (ODS) 
 
2) Komisi školskou, sociální a pro volnočasových aktivit 



   

tajemnice komise: Mgr. Lenka Nezdařilová 
Personální obsazení: 
Předseda: Mgr. Kamila Horáčková (ODS) 
Místopředseda: Tomáš Zelníček (KDU-ČSL) 
Členové 3x: Mgr. Monika Kubátová (ODS), Aranka Nováková (ODS), Josef Jaňura (KDU-ČSL) 
 
3) Redakční radu (časopis a webové stránky) 
tajemnice komise Mgr. Renata Kuklínková 
Šéfredaktor: Jiří Smetana (smlouva o dílo) 
Členové 4x: Taťana Absolínová (ODS), Bc.Tomáš Okřina (ODS), Jan Zlámal (KDU-ČSL), 
Ing. Jan Turčínek (ODS), Jaromír Kučera (odborná veřejnost) 
 
a ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto rozhodnutí dotčeným. 
 
22. Žádost o zřízení VPS pro fyzickou osobu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s povolením vyhrazeného parkování pro paní 
Boženu Sotolářovou, bytem Malostranská 11, Brno. Ukládá OVŠ sdělit usnesení RMČ žadatelce. 
 
23. Parková a odpočivná plocha při MŠ Bosonožská – provozní řád 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem provozního řádu pro dětské hřiště 
„Parkovou a odpočivnou plochu při MŠ Bosonožská“ v navrženém znění. Ukládá OVŠ postoupit 
text zhotoviteli hřiště k realizaci. 
 
24. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
1) písemnou rezignaci Marka Čápa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člena zastupitelstva MČ Brno – Starý 

Lískovec na jeho mandát, která byla doručena starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 
21.11.2018 

2) zánik mandátu člena zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Marka Čápa dne 21.11.2018 
3)  nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany ANO 2011 Mgr. Miroslava Plcha, nar. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno na uprázdněný mandát     v zastupitelstva 
MČ Brno – Starý Lískovec, a to dne 22.11.2018 a pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec 
Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení Mgr. Miroslavu Plchovi o tom, že se stal členem 
zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec  

 
Ukládá starostovi MČ Brno – Starý Lískovec předat osvědčení Mgr. Miroslavu Plchovi, 
bezodkladně. 
 
25. Rozpočtové opatření č.38  -  přesun SPOD, přesun volby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 38, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 



   

26. Rozpočtové opatření č.XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2017 do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) 
schválit   v souladu s článkem 76, odst.51 Státu města Brna převod finančních prostředků ve výši 
10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2017 ve výši 767.085,31 Kč do hlavní činnosti.  
 
2) 
schválit převod finančních prostředků ve výši 10% odpisů dlouhodobého majetku z Fondu bytové 
výstavby za rok 2017 ve výši 565.470,86 Kč do hlavní činnosti. 
 
3) 
schválit rozpočtové opatření č.XX 
 
27. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2019 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout 
následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019 s celkovými příjmy 76 751 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 155 052 tis. Kč a financováním ve výši 78 301 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů a 
výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím 
(MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu města 
Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku 
z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu 

městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze stanovené 
rezervy pro tyto účely, 

 
a pověřuje 
 
Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro rok 2019: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ a 
tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a přesuny mezi 
položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s účelově 
přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů, 



   

krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách ve výši 
přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová opatření na základě 
schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím prostředků z prodeje majetku 
určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. převod prostředků z Fondu bytové 
výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu ZMB), 

upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a prodeje 
nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové oblasti MČ, vč. 
vedlejší hospodářské činnosti. 
 
28. „Brno, Martina Ševčíka 2, přípojka NN“ + služebnost 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 

1) se stavbou „Brno, Martina Ševčíka 2, přípojka NN“ na pozemcích p. č.  862/1 a 862/15 oba k. ú. 
Starý Lískovec a  

2) se zřízením služebnosti pro umístění přípojky NN na pozemku p. č. 862/15 k. ú. Starý Lískovec a 

Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  

 
29. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje a doporučuje ZMČ odsouhlasit navržené výjimečné 
události konané v MČ Brno-Starý Lískovec předložené do návrhu obecně závazné vyhlášky o 
nočním klidu v MČ Brno-Starý Lískovec, a to z důvodu zájmu na udržení místních tradic a 
upevňování mezilidských vazeb: 
 

1) Starolískovecké mladé hody 17.5.2019 – 19.5.2019, doba nočního klidu se vymezuje:  
 

                                      17.5.2019 od 02:00 do 06:00 hod.,  
                                      18.5.2019 od 02:00 do 06:00 hod., 
                                      19.5.2019 od 00:00 do 06:00 hod. 
 

2)  Letní noc 13.7.2019, doba nočního klidu se vymezuje:  
 

                                     od 02:00 do 06:00 hod.  
  
a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý 
Lískovec. 
 
30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 18 00081 na veřejnou zakázku ,,Demolice a 
výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích městské části 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 18 00081 mezi zadavatelem veřejné zakázky ,,Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích městské části Brno-Starý Lískovec“, jímž je 
objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 



   

Krásným a zhotovitelem firmou A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 
a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
31. Jmenování velitele jednotky SDH Brno-Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí jmenování velitele jednotky SDH Brno-Starý 
Lískovec, pana Bc. Tomáše Okřinu s účinností od 07.11.2018, tj. od data vyjádření HZS JMK, územní 
odbor Brno-město. 
 
32. Svěření pravomoci dle § 102 odst. 3 a odst. 2 písm. f) zákona o obcích – udělování 
souhlasu/nesouhlasu ke zřízení VPS pro ZPO 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích Úřadu 
městské části Brno-Starý Lískovec a jeho prostřednictvím podle § 102 odst. 2 písm. f) zákona o 
obcích místostarostovi Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi pravomoc k udělování souhlasu či nesouhlasu ke 
zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením, tedy držitele průkazů ZTP 
nebo ZTP/P, za Městskou část Brno – Starý Lískovec, která má toto oprávnění podle Obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001 ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
vydává Statut města Brna, v části III.  čl. 30 odst. 1 písm. f). 
 
33. Rozpočtové opatření č. 39  -  hasiči- ochranné pomůcky, kont. stání vícepráce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 39, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
34. Pronájem, prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 11 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrhovaným rozšířením podlahy stávajících balkonů 
bytového domu Kyjevská 11, Brno a pronájmem částí pozemků p. č. 2379/5 (8 m2) a 2379/16 
(7 m2) všechny k. ú. Starý Lískovec, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje zastupitelstvu 
MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s odprodejem částí pozemků p. č. 2379/5 (8 m2) a 2379/16 (7 m2) 
všechny k. ú. Starý Lískovec, potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů bytového domu 
Kyjevská 11, Brno. 

 
35. Pronájem, prodej částí pozemků u bytového domu Kyjevská 7 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrhovaným rozšířením podlahy stávajících balkonů 
bytového domu Kyjevská 7, Brno a pronájmem částí pozemků p. č. 2379/1 (8 m2) a 2379/15 (6 m2) 
všechny k. ú. Starý Lískovec, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje zastupitelstvu MČ 
Brno-Starý Lískovec souhlasit s odprodejem částí pozemků p. č. 2379/1 (8 m2) a 2379/15 (6 m2) 
všechny k. ú. Starý Lískovec, potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů bytového domu 
Kyjevská 7, Brno. 

 



   

36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská 2.část - nábytek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská 2.část - nábytek, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. KDZ, spol. s .r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, email:kdz@kdz.cz 
2. S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 26966221, 

email:sokgroup@seznam.cz 
3. Life ProKlassa, s.r.o., Těšínská 29, 746 01 Opava, IČ: 03784762, email: nabidky@klassa.cz 

 
3. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 

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. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
8. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 


