
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 10. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 27.03.2019 
 

1. Opětovné projednání žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k  bytu č. 29, Labská č. o. 29, 
Brno 

2. Úprava výše nájemného o míru inflace - smlouvy o nájmu bytu uzavřené od 01.10.2017 do 
20.02.2019 

3. Dohoda o poskytnutí slevy - smlouvy o nájmu bytu uzavřené od 01.10.2017 do 20.02.2019 
4. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Labská 27 
5. Souhlas zřizovatele k zapojení základních škol a mateřských škol do projektu „Podpora 

předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“  
6. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 27, 

příspěvková organizace 
7. Brno, St. Lískovec Sady, st. úprava vNN 
8. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2  
9. Zpracování projektové dokumentace „Park ul. Kroupova“, oslovení k podání cenových 

nabídek, veřejná zakázka malého rozsahu  
10. Vyklizení bytu 
11. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 

projektové dokumentace na opravu elektroinstalace budovy mateřské školy, Brno, 
Bosonožská 4, Brno-Starý Lískovec“ 

12. Navýšení příspěvku o 142.940Kč na rekonstrukci sociálního zařízení: Dětské a personální 
13. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „iVčely bzzzz-učí: Svět včel 

v digitálním vzdělávání“ 
14. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné 

stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“ 
15. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace společných 

prostor bytových 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“ 

16. Rozpočtové opatření č. 7  – údržba silniční zeleně 
17. Údržba silniční zeleně, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu) 
18. Údržba silniční zeleně, návrh SOD č. 09 9 500 19 00031 (veřejná zakázka malého rozsahu)     
19. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
20. Návrhy MČ na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Opětovné projednání žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k  bytu č. 29, Labská č. o. 29, Brno 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání do příští RMČ. 
 
2. Úprava výše nájemného o míru inflace - smlouvy o nájmu bytu uzavřené od 01.10.2017 do 
20.02.2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu výše nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ u 
smluv o nájmu bytu uzavřených v období od 01.10.2017 do 20.02.2019, a to jednou ročně. Úprava 
výše nájemného se týká nájmu na základě nového pronájmu bytu a přechodu nájmu bytu na člena 
nájemcovy domácnosti, ukládá OSBB v souladu s výše uvedeným provést úpravu výše nájemného. 
 
3. Dohoda o poskytnutí slevy - smlouvy o nájmu bytu uzavřené od 01.10.2017 do 20.02.2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohod o poskytnutí slevy dle vzoru schváleného 
usnesením č. 6/7. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 13.2.2019, ke smlouvám o nájmu bytu 
uzavřeným od 01.10.2017 do 20.02.2019, na základě nového pronájmu bytu a přechodu nájmu 
bytu na člena nájemcovy domácnosti, ukládá OSBB uzavřít Dohodu o poskytnutí slevy dle vzoru 
schváleného 6/7. usnesením Rady MČ Brno-Starý Lískovec dne 13.2.2019. 
 
4. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz ve výši 57 652,- Kč, pro 
Základní školu Brno, Labská 27, za provedenou opravu vodovodního potrubí v prostorách školní 
kuchyně a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitele Základní školy Brno, Labská 27. 
 
5. Souhlas zřizovatele k zapojení základních škol a mateřských škol do projektu „Podpora 
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelům všech základních a mateřských škol 
v Brně-Starém Lískovci k zapojení do připravovaného projektu „Podpora předškolního a základního 
vzdělávání ve městě Brně“ a ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele základních a 
mateřských škol.  
 
6. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 27, 
příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas 
1. 
řediteli Základní školy, Brno, Labská 27, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč 
bez DPH. Zakázka se týká opravy havarijního stavu rozvodu vody v suterénu školního bazénu, a to 
výměny rozvodu studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace v kolektoru.  
 
uděluje souhlas 
2. 
s navýšením finančních prostředků na provozní náklady o částku rovnající se nákladům na 
požadovanou opravu a nákladům, které již v souvislosti s havarijním stavem rozvodů byly 
vynaložené tj. 236 067,- Kč. 
 



   

7. Brno, St. Lískovec Sady, st. úprava vNN 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z pozice správce svěřených pozemků: p. č. 3101, 3106, 
3122, 3235 všechny k. ú. Starý Lískovec se stavbou Brno, St. Lískovec Sady, st. úprava vNN na 
těchto pozemcích podle PD vypracované ELING CZ s. r. o., se sídlem Střelnice 2797/22a, Brno, IČ 
27752810 a datované 02/2019. 

8. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 45.350,00 Kč. 
 
9. Zpracování projektové dokumentace „Park ul. Kroupova“, 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, které jsou autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na dílo 
„Projektová dokumentace Park ul. Kroupova, pozemek p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“.  
 
1. DIMENSE v. o. s., Ing. arch. Aleš Putna, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
2. Polachová Miroslava, Ing., Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 68597304 
3. Šlanhof Jiří, Ing., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ 68903316 
 
-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.   
 
10. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 2 
sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu a příslušenství na ulici Kyjevská 289/3 v Brně proti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír 
Zálešák, Cornovova 45, Brno.  
 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 



   

11. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace budovy mateřské školy, Brno, Bosonožská 
4, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby na veřejnou zakázku „Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace budovy mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na opravu elektroinstalace budovy mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, 
Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 
1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 283 44 669 
4. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
5. PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 

 
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) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
12. Navýšení příspěvku o 142.940 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení: Dětské a personální 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navýšením příspěvku na provoz ve výši 142.940Kč včetně 
DPH pro mateřskou školu, Brno, Labská 7 na opravu sociálního zařízení: dětské a personální WC, 
které je současně využíváno při akcích s rodiči i jako WC pro veřejnost a s firmou JIRMAL, spol. 
s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27732941, kterou ředitelka MŠ, Brno, Labská 7 vyhodnotila jako 
cenově nejvýhodnější. 
 
A ukládá OVš sdělit Mateřské škole, Brno, Labská 7 výsledek a OFin připravit do RMČ rozpočtové 
opatření na částku 142.940Kč včetně DPH. 
 
 
 
 
 



   

13. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „iVčely bzzzz-učí: Svět včel v 
digitálním vzdělávání“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas se zapojením Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvkové organizace do projektu „iVčely bzzz-učí: Svět včel v digitálním vzdělávání“ a ukládá 
OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou. 
 
14. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné 
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas se zapojením Základní školy, Brno, Labská 27, 
příspěvkové organizace do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách v Jihomoravském kraji“ a ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele školy Mgr. 
Michala Dlouhého. 
 
15. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace společných 
prostor bytových 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“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu č. 1 
bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 
bytových 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“. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 7  – údržba silniční zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
17. Údržba silniční zeleně, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje   
 
pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční komplexní údržba silniční zeleně v MČ 
Brno-Starý Lískovec“, pořadí uchazečů dle ceny 
 
Uchazeč Měsíční paušální částka 

ve výši – cena bez DPH 
v Kč 

Měsíční paušální částka 
ve výši – cena bez DPH 
v Kč 

Pořadí 

FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 
637/141e, 617 00 Brno, IČ 
28297849 

60 000,- 72 600,- 1. 

Fragula s. r. o., č. p. 304, 664 07 
Sivice, IČ 03255018 

74 916,- 90 648,- 2. 

Zeman Karel, Černého 39, 635 00 
Brno, IČ 620 95773  

86 879,- 105 124,- 3. 



   

 
a dle předložené cenové nabídky, ze dne 26. 3. 2019, zhotovitele díla, prvního v pořadí dle ceny, 
FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
18. Údržba silniční zeleně, návrh SOD č. 09 9 500 19 00031 (veřejná zakázka malého rozsahu)     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 19 00031 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 
637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849, na službu „Celoroční komplexní údržba silniční zeleně v MČ 
Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
19. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje aktualizovaný seznam vymezených místních komunikací – 
chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, jako přílohu 
nařízení statutárního města Brna. Aktualizovaný seznam je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání. Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit Odbor dopravy 
Magistrátu města Brna nejpozději do konce března 2019.  
 
20. Návrhy MČ na vybudování nových světelných míst veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním nových světelných míst VO v prioritě podle 
uvedeného pořadí: 

1)  doplnění: účelová komunikace pro zásobování kuchyně ZŠ Labská a osvětlení schodů do 
vnitrobloku - 2 – 3 sadovky   

2)  doplnění: schody z Oderské k ZŠ Labská - 1 stožár s výložníkem  
3)  nová větev: chodník mezi domem U Hřiště 9-17 a zahradami  - řada sadovek   
4)  doplnění: pod schody k České poště – U Pošty 16 – 1 sadovka 
5)  doplnění: parkoviště pod Mikuláškovým náměstím - dva stožáry s výložníkem do plochy VZ p. č. 

2731/2 k. ú. Starý Lískovec 
6)  nová větev: chodník za domem Kosmonautů 1-15 – řada sadovek 
7)  nová větev: vnitroblok Oderská 6-12 x Labská 21-25 zejména osvětlení schodů – řada sadovek 
8)  nová větev: vnitroblok za domem U Pošty 2-10 – řada sadovek 
9)  doplnění: chodník kolem tram. trati u domu Vltavská č. 1 – 1 sadovka mezi č. S-0178 077 a 078 
 
a ukládá OVš odeslat požadavek MČ akciové společnosti Technické sítě Brno obratem po skončení 
schůze RMČ. 

 


