
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 27.02.2019 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 31 v 7.podlaží domu č. o. 3 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 25 v 5.podlaží domu č. o. 11 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 

3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00011, Šustr Vratislav 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00012, Šustr Vratislav 
5. Žádost p. Jana Řiháka, Krymská 7, o přesazení stromu ve veřejné zeleni 
6. Žádost občanů Ulice Kosmonautů 11, o odstranění zeravů 
7. Rozpočtové opatření č. 5  – nájemné za frankovací stroj, navýšení položky rekonstrukce 

parku Točná a doplnění ORG, modernizace infrastruktury ZŠ Labská – investiční transfer 
MMB z roku 2018, investiční zápůjčka z roku 2018 

8. Smlouva č. 09 9 600 19 00017 o nájmu frankovacího stroje 
9. Prodej pozemku p. č. 2485/8 k. ú. Starý Lískovec pod budovou České pošty, s. p. 
10. Zřízení pracovní skupiny 
11. Zrušení výzvy k podaní cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 4. část – stavební práce a bezbariérové WC 
12. Žádost o změnu dopravního značení 
13. Návrh na změnu OZV č.21/2018, o místních poplatcích 
14. Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 31 v 7.podlaží domu č. o. 3 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. 31, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 3, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01      
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 107 717 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 5.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. 25, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 11, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 114 529 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00011, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00011 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. 25, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 5. podlaží domu 
č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 114.529 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 19 00011 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 15. 03. 2019. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00012, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00012 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. 31, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 7. podlaží 
domu č. or. 3 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 107.717 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 19 00012 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15. 03. 2019. 
 
 



   

5. Žádost pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o přesazení stromu ve veřejné zeleni 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přesadbou 1 ks Amelanchier arborea ´Robin Hill´ ze 
stanoviště pozemku veřejné zeleně p. č. 2405/19 k. ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 5 – 7, dle žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno, na v okolí vhodné stanoviště.   
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
12. 3. 2019. 
 
6. Žádost občanů Ulice Kosmonautů 11, o odstranění zeravů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 2 ks zeravů, rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p. č. 2487/11 k. ú. Starý Lískovec, Ulice Kosmonautů 11, dle žádosti občanů domu Ulice 
Kosmonautů 11, 625 00 Brno. Zeravy budou upraveny řezem, v případě, že i po tomto zásahu a 
vytvoření nových obrostů keřů budou občané na skácení trvat, mohou si žádost podat znovu.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
12. 3. 2019. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 5  – nájemné za frankovací stroj, navýšení položky rekonstrukce parku 
Točná a doplnění ORG, modernizace infrastruktury ZŠ Labská – investiční transfer MMB z roku 
2018, investiční zápůjčka z roku 2018 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
8. Smlouva č. 09 9 600 19 00017 o nájmu frankovacího stroje 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy č. 09 9 600 19 00017 o nájmu 
frankovacího stroje se společností XERTEC a.s. IČ: 27399508, která je autorizovanou přílohou 
tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně předložit smlouvu smluvním stranám 
k podpisu.  
 
9. Prodej pozemku p. č. 2485/8 k. ú. Starý Lískovec pod budovou České pošty, s. p. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s odprodejem pozemku p. č. 2485/8 k. ú. Starý Lískovec České poště, s. p. se sídlem Politických 
vězňů 909/4, Praha, IČ 47114983, vlastníku objektu č. p. 638 na adrese U Pošty 16, Brno na tomto 
pozemku stojícím. 
 
10. Zřízení pracovní skupiny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zřízení pracovní skupiny pro prošetření varianty možností výstavby 
Orlovny na ulici Elišky Přemyslovny. 
 
Schvaluje složení pracovní skupiny: 
za MČ Brno-Starý Lískovec:      Mgr. Vladan Krásný 



   

         Mgr. Jiří Dvořáček 
za Orel jednota Brno-Starý Lískovec:     Josef Jaňura 
         Ing. Pavel Turčínek, Ph.D 
za Římskokatolickou farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého: Mgr. Pavel Opatřil 
 
 
11. Zrušení výzvy k podaní cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 
Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 4. část – stavební práce a bezbariérové WC 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu: Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská 4.část – stavební práce a bezbariérové WC a ukládá 
OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 Brno. 

 
12. Žádost o změnu dopravního značení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec požaduje, aby na ulici Svah bylo dopravní značení uvedeno do 
původního stavu (zrušení jednosměrky dle přiložené petice občanů z ulice Svah). 
 
13. Návrh na změnu OZV č.21/2018, o místních poplatcích 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec souhlasit 
s návrhem na změnu OZV č.21/2018, o místních poplatcích, příloha č.4, která je autorizovanou 
přílohou tohoto bodu. Ukládá předkladateli předložit tento návrh OZV č. 21/2018, o místních 
poplatcích k projednání dne 13.3.2019 na Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec.  
 
14. Různé – Zápis z redakční rady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z redakční rady. 
 


