
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 3. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 12.12.2018 
 

1. Nabídkové řízení – „Výměna vstupních sestav v bytových domech ul. Kosmonautů 17 a 19, 
Brno-Starý Lískovec“ – smlouva o dílo 

2. 1. úprava plánu VHČ pro rok 2018 
3. Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 
4. Žádost o odpuštění nájemného do konce kalendářního roku (září – prosinec) v objektu na 

ulici Krymská č. or. 2, Brno-Starý Lískovec 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 30 v bytovém domě č. o. 41, na ulici Dunajská v Brně.“ 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 8 v 2. podlaží domu č. o. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00105, Šustr Vratislav 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00104, Šustr Vratislav 
9. Oprava bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. or. 19 
10. Souhlas s instalací klimatizační jednotky v prostorách ordinace praktického lékaře pro děti a 

dorost MUDr. Ivany Misařové Vinterové s.r.o. na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý 
Lískovec 

11. I/23 Brno, PT – D1 optokabelové propojení – vyjádření pro ÚŘ 
12. Skončení nájmu pozemku p. č. 2527/1 pod garážovým dvorem a nový pronájem 
13. Stavba „Rekonstrukce parku ul. Točná“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná 

zakázka malého rozsahu)      
14. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2018 
15. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah vozidla při přepravě 

vánočního stromu 
16. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
17. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 a návrhy rozpočtů na rok 

2019 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
18. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky ,,Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT“. 
19. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 

infrastruktury ZŠ Labská 3.část – pomůcky 
20. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

,,Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
21. Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 

přístupných místech mimo provozovnu 
22. Dohoda o narovnání 
23. Darovací smlouva 
24. Rozpočtové opatření č. 41  - navýšení vlastních příjmů, převod odpisů z VHČ do FBV, SPOD 

– přesuny mezi položkami, transfer prevence ztráty bydlení, navýšení položky knihy, 
tiskoviny - předplatné, výstavba kontejnerových stání – navýšení položky, převod do VHČ, 
hasiči – dotace UZ 74 – přesun položek, hasiči – odměny, opravy kontejnerových stání – UZ 
71 – přesun na služby , služby – navýšení, úklid chodníků – navýšení, volby – přesun mezi 
položkami 

25. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2018 



   

26. Kamerové zabezpečení obecních 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 – Projektová dokumentace 

27. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských    zařízeních a restauračních zahrádkách za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý 
Lískovec ve znění pozdějších předpisů 

28. Žádost o udělení souhlasu MČ s výjimkou z dopravního značení 
29. Rozpočtové opatření č. 40  – příděl do sociálního fondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Nabídkové řízení – „Výměna vstupních sestav v bytových domech ul. Kosmonautů 17 a 19, 
Brno-Starý Lískovec“ – smlouva o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 18 00102 uzavřenou mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 625 00 jako 
objednatel a PROFIPLAST, spol. s r. o., Vranovská 191/38, 614 00 Brno jako zhotovitel, kde 
předmětem smlouvy je výměna vstupních sestav v bytových domech ul. Kosmonautů 17 a 19, 
Brno-Starý Lískovec za dohodnutou cenu 414.817 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 00102 smluvním stranám k podpisu do 
15.01.2019. 
 
2. 1. úprava plánu VHČ pro rok 2018 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje 1. úpravu plánu VHČ pro rok 2018 včetně 
komentáře. V předkládané úpravě je přesunuto 30 tis. Kč z položky č. 501 na položku č. 558 
z důvodu změny účtování nákladů dlouhodobého majetku, dále je přesunuto z položky č. 511 700 
tis. Kč na položku č. 551 z důvodu změny výpočtu odpisů bytových domů. 
 
3. Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 8 včetně přílohy č.1 ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103, uzavřený mezi stranami Statutárním město Brno, 
městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem na ulici Oderská č. or. 4, 625 00 Brno zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a EKO GYMNÁZIUM BRNO, o.p.s. se sídlem na ulici Labská č. or. 
27, 625 00 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Handlířem. Dodatek č. 8 včetně přílohy č. 1 tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, ukládá. Odboru správy budov a bytů předložit 
Dodatek č. 8 smluvním stranám k podpisu do 21.12.2018. 
 
4. Žádost o odpuštění nájemného do konce kalendářního roku (září – prosinec) v objektu na ulici 
Krymská č. or. 2, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odpuštěním nájemného do konce 
kalendářního roku (září – prosinec) Montessori Institutu, základní škole, zastoupené paní Mgr. Bc. 
Petrou Komárkovou, Ph.D., ředitelkou školy, který má na základě nájemní smlouvy č. 09 9 400 18 
00052 ze dne 29.06.2018 pronajatu stavbu občanského vybavení na ulici Krymská č. or. 2 na 
pozemku p. č. 2370 v Brně-Starém Lískovci a ostatní plochy na pozemku p. č. 2371 na ulici Krymská 
č. or. 2 v Brně-Starém Lískovci, v celkové výši 191.492,67 Kč, ukládá OSBB informovat o usnesení 
Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 21.12.2018. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 30 v bytovém domě č. o. 41, na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 30, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 41, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 138 631,24 Kč bez 
DPH. 



   

Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 8 v 2. podlaží domu č. o. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 8, situovaném v 2. podlaží domu č. or. 33, na ulici 
Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 114 149 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00105, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00105 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 30, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 8. podlaží 
domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 138.631,24 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 00105 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15. 01. 2019. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 18 00104, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 18 00104 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 8, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 2. podlaží domu 
č. or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 114.149 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 00104 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15. 01. 2019. 
 
9. Oprava bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. or. 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s opravou bytu č. 24, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici ul. Kosmonautů č. or. 19, po zemřelé Miroslavě Ministrové. Bude provedena oprava bytového 
jádra (nové obklady a omítky), výměna zařizovacích předmětů včetně baterií, celková oprava el. 
instalace, výměna radiátorů, kompletní oprava podlah a omítek, výmalba a položení nového PVC 
v chodbě a pokojích. Celková cena výše uvedených oprav je kvalifikovaně odhadována na 500 tisíc 
Kč bez DPH, souhlasí s tím, že oprava bude provedena: zednické a malířské práce provede 
společnost Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01, el. práce Tomáš Zachrdla, Svážná 387/30, 
Brno 634 00 a ZTI práce společnost MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno na základě 
jednotlivých objednávek podepsaných starostou MČ. 
 



   

10. Souhlas s instalací klimatizační jednotky v prostorách ordinace praktického lékaře pro děti a 
dorost MUDr. Ivany Misařové Vinterové s.r.o. na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s předloženou instalací klimatizační jednotky 
v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Ivany Misařové Vinterové s.r.o. na ulici ulice 
Kosmonautů č. or. 4 v Brně-Starém Lískovci. Ukládá OSBB informovat MUDr. Ivanu Misařovou 
Vinterovou s.r.o. o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 21.12.2018. 
 
11. I/23 Brno, PT – D1 optokabelové propojení – vyjádření pro ÚŘ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou I/23 Brno, PT – D1 optokabelové propojení podle 
PD vypracované VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s. r. o., Bosonožské nám. 2, 00 Brno, IČ27702804 
a datované 5/2018, kterou OVŠ ÚMČ obdržel 13. 11. 2018, za těchto podmínek: 

1) pozemky p. č. 1678/76, 1678/112, 1678/1 k. ú. Starý Lískovec náleží do správního území ÚMČ 
Brno-Nový Lískovec, vyjádření je tedy třeba vyžádat na ÚMČ Brno-Nový Lískovec,  

2)   trasa optického kabelu bude 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,     

5)  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, 

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

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

8) 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 a dále bude postupováno 
dle podmínek jednotlivých vlastníků pozemků,   

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

    
 
 



   

12. Skončení nájmu pozemku p. č. 2527/1 pod garážovým dvorem a nový pronájem 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
1)  se skončením platnosti smlouvy čj. 09 2 500 17 00120 o pronájmu ideálního podílu pozemku 

(1/76) p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 
8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš a  

2) s uzavřením 2 smluv o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/76) pozemku p. č. 
2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 
pod bodem č. 4/119 v souvislosti s vlastnictvím horní a dolní garáže na pozemku p. č. 2575 k. ú. 
Starý Lískovec. Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena 
Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

 
13. Stavba „Rekonstrukce parku ul. Točná“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná 
zakázka malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou přílohou č. 1 
bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na stavbu 
„Rekonstrukce parku ul. Točná na p. č. 550/1, v Brně-Starém Lískovci“, dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 614 00 
Brno,    
 
1. Ekostavby Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 
2. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
3. Fragula s. r. o., č. p. 304, 664 07 Sivice, IČ 03255018 
4. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358 
5. Melounová, s. r. o., Klímova 2053/14, 616 00 Brno, IČ 29209382 
6. MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543 
7. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 
8. STROMMY COMPANY s. r.o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, Pobočka Brno, Vodařská 143/13, 
619 00, Brno IČ 01919652 
9. Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
10. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
11. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
12. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
  
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 



   

4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
6. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
14. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2018 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu 
pro rok 2018“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD 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. Pověřuje starostu jeho podpisem. Plán blokového čištění 
místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2019 tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání a ukládá 
OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách Starého Lískovce 
do března 2019. 

15. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah vozidla při přepravě 
vánočního stromu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením finančních prostředků 
vynaložených za odtah vozidla dne 27.11.2018 z důvodu převozu vánočního stromu. Ukládá OVš 
sdělit usnesení žadateli. 
 
16. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání do příští RMČ. 
 
17. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 a návrhy rozpočtů na rok 2019 
příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 
2021 a návrhy rozpočtů na rok 2019 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
a pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací. 
 
18. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky ,,Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT“. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 18 00086 
mezi zadavatelem veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem firmou UNIS COMPUTERS, a.s. se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 
63476223 zastoupenou Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva a pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 



   

19. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská 3.část – pomůcky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 

infrastruktury ZŠ Labská 3.část – pomůcky, 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 
4. PROFIMEDIA s.r.o., třída Spojenců 550/18, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 41032098 

 
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 sdělit usnesení firmě ikis, s.r.o.  
 
20. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí:  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na 
zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 
41539656 

2. JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 28344669 
3. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
 



   

4. 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. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
21. Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 
přístupných místech mimo provozovnu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje doplnění návrhu nařízení statutárního města Brna č.         
/2018, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, o 
zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech na území MČ Brno – Starý Lískovec Brno 
komunikačními médii uvedenými v části II čl. 2 písm. a), b), d), e), f), g) a h). 
 
22. Dohoda o narovnání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na straně druhé. Předmětem této Dohody o narovnání je mimosoudní vyřízení soudního sporu 
vedeného mezi stranami Dohody o narovnání u Městského soud v Brně pod sp. zn. 72 C 142/2014. 
Dohoda o narovnání je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit Dohodu o narovnání 
k podpisu smluvním stranám.  
 
23. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na straně dárce a Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného. Předmětem darovací smlouvy je 
darování 1 kusu akvária o obsahu 230 litrů o rozměrech 145x45x35 cm včetně příslušenství. 
Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit darovací smlouvu 
k podpisu smluvním stranám.  
 
24. Rozpočtové opatření č. 41  - navýšení vlastních příjmů, převod odpisů z VHČ do FBV, SPOD – 
přesuny mezi položkami, transfer prevence ztráty bydlení, navýšení položky knihy, tiskoviny - 
předplatné, výstavba kontejnerových stání – navýšení položky, převod do VHČ, hasiči – dotace 
UZ 74 – přesun položek, hasiči – odměny, opravy kontejnerových stání – UZ 71 – přesun na 
služby , služby – navýšení, úklid chodníků – navýšení, volby – přesun mezi položkami 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 41, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
 
 



   

25. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2018 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno-Starý 
Lískovec v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, Městské části 
Brno-Starý Lískovec a stanoví jednotlivým členům odměny ve výši: 
 
 Příjmení, jméno Navrhovaná 

částka Kč 
1. Adamčík Michal    5.600,- 
2. Coufal Martin    2.700,- 
3. Čížek Michal    2.100,- 
4. Kouřil Petr    2.300,- 
5. Křiček Michal    2.300,- 
6. Maršálek Karel    1.200,- 
7. Matula Petr    1.600,- 
8. Okřina Tomáš    3.900,- 
9. Pospíšil Michal      400,- 
10. Pospíšil Vojtěch      300,- 
11. Slezák Ondřej    2.800,- 
12. Solfronk Jiří       900,- 
13. Šustáček Milan    2.900,- 
14. Zapletal Martin    1.000,- 
Σ Celkem Kč         30.000,- 
 
a pověřuje OFIN zajištěním výplaty těchto odměn. 
 
26. Kamerové zabezpečení obecních 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 – Projektová dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby na veřejnou zakázku „Kamerové 
zabezpečení obecních 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“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Kamerové 
zabezpečení obecních 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, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Bohdan Šuráň, Jílkova 120, 615 00 Brno, IČ: 68110197 
2. Pavel Semeniuk, Spešov 203, 679 02, IČ: 60538147 
3. Projektmont s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČ: 25597477 

 



   

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

8. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
9. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
10. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
11. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
12. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
13. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
14. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
27. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý Lískovec ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit přílohu obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění pozdějších předpisů, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, v jejím stávajícím znění, 
které je součástí příloh a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení 
materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
28. Žádost o udělení souhlasu MČ s výjimkou z dopravního značení 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s udělením výjimky z dopravního značení pro 
vjezd a stání v ul. Labská a blízkém okolí pro vozidlo zn. Landrover Discovery 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Ukládá OVŠ odeslat 
stanovisko žadateli. 
 
29. Rozpočtové opatření č. 40  – příděl do sociálního fondu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje příděl ve výši 17 tis. Kč do Sociálního fondu zaměstnanců 
Statutárního města Brna zařazených do ÚMČmB Brno-Starý Lískovec a uvolněných členů ZMČ 
Brno-Starý Lískovec, schvaluje RO č. 40 a pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového 
opatření neprodleně. 
 


