
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 14. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 22.05.2019 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 15 
ve 4. podlaží domu č. or. 29 na ulici Labská v Brně 

2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 16 na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno, velikost 

3+1 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10 na ulici Kurská č. o. 2, Brno, velikost 3+1 
17. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
18. Pronájem volných bytů 
19. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265 (10117B) o nájmu části nemovitosti – 

opětovná žádost o prodloužení doby nájmu 
20. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
21. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00040, PRESL s. r. o. 
22. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2019 zájmovým organizacím 
23. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2019 zájmovým organizacím 
24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Zpracování projektové 

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

25. „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“ – protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, 
oznámení o zrušení veřejné zakázky 

26. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 4.část – 
stavební práce a bezbariérové WC“ 

27. „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2.část – nábytek“ – zpráva o hodnocení nabídek 
28. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
29. Oprava části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2.etapa), VZMR, oslovení k podání 

cenových nabídek 



   

30. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni 
31. Rozpočtové opatření č. 10   –   oprava dveří  Kurská 1, provozní příspěvek ZŠ Labská 27, 

investiční transfer na kamerové zabezpečení bytových domů, transfer – Prevence ztráty 
bydlení 

32. Rozpočtové opatření č. 11   –   dotace zájmovým organizacím 
33. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 
34. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2018 
35. Rozpočtové opatření č. XX - finanční vypořádání s městem za rok 2018 
36. Rozpočtové opatření č. XX   –   dotace zájmovým organizacím Orel a Junák 
37. Terminál IDS Starý Lískovec IA. etapa – žádost o stanovisko k PD DSP 
38. Rozpočtové opatření č. 12   –   volby do Evropského parlamentu 
39. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec 

40. Rozpočtové opatření č. 13 – transfer SPOD 
41. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018 
42. Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
43. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 
44. Název železniční zastávky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 15 ve 
4. podlaží domu č. or. 29 na ulici Labská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 15, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 29, na ulici Labská v Brně“ 
provedla společnost: PRESL, s. r. o., Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 378.907 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. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
19, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.06.2019.   
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2019.   
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
30, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2019.   
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje prodloužení doby nájmu bytu k bytu č. 11, v bytovém 
domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vzhledem k tomu, že byla uhrazena dlužná částka dne 22.05.2019. Schvaluje uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 11 o velikosti 2kk v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně 
Starém Lískovci na dobu určitou 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2019. 
 
 
 



   

6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2019.   
 
7. 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. 9, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2019.   
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení doby nájmu bytu k bytu č. 2, v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
z důvodu dluhu na nájemném, ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení a zaslat výzvu 
k vyklizení bytu do 30.06.2019.   
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 
 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
30, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.07.2019.   
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
18, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.07.2019.   
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2019.   
 
 
 



   

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2019.   
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
37, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.06.2019. 
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.06.2019. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 16 na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00026 o zániku nájmu bytu k bytu 
16, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 19 00026 smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2019. 
 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10 na ulici Kurská č. o. 2, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00028 o zániku nájmu bytu k bytu 
10, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno, uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 19 00028 smluvním stranám k podpisu 
do 30.06.2019. 
 
17. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Kurská č. o. 2, byt č. 10, velikost 3+1 byl 
pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na úřední 
desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
 
 
 



   

18. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 17 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 9, Brno, vel. 3+1, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 
005/19, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 Kč, 
Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky městské části Brno-
Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, 
Brno vel. 3+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, ukládá OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a 
Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2019, OSBB 
předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2019. 
 
19. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265 (10117B) o nájmu části nemovitosti – opětovná 
žádost o prodloužení doby nájmu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání z důvodu dalšího jednání o 
zvýšení ceny pronájmu. 
 
20. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2019 navýšilo nájemné za pronájem 
nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o 
nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem růstu 
spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2019 činí 2,1%, s tím, 
aby se v roce 2019 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby (viz 
Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, 
která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za 
celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2019 činí 2,1%. 
 
21. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00040, PRESL s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00040 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. 15, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 29 
na ulici Labská v Brně v celkové ceně 378.907 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 19 00040 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.06.2019. 
 
 
 
 



   

22. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 
rok 2019 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 300 19 00039 - 099 300 19 00041 
 
Orel Jednota Starý Lískovec                                           150 000,-Kč                      
Orel Jednota Starý Lískovec                                              95 000,-Kč 
Junák – český skaut, Starý Lískovec, z.s.                         90 000,-Kč 
 
které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání.  
 
23. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 
rok 2019 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-Starý Lískovec a příjemci dotací s čísly smluv 099 300 19 
00038, 099 300 19 00042 – 099 300 19 00050 
 
Lužánky – středisko volného času                               10 000,-Kč 
Ruka pro život o.p.s.                                                      10 000,-Kč                      
52. pionýrská skupina Slunovrat                                    5 000,-Kč 
Římskokatolická farnost Starý Lískovec                      35 000,-Kč 
SDH Starý Lískovec-SPORT                                            40 000,-Kč 
TOM 20203 Oftalmo                                             7 000,-Kč                                 
Korfbal klub Brno                                                            10 000,-Kč       
Dětský tábor Brněnka-spolek                                       20 000,-Kč 
SDH Starý Lískovec                                                      15 000,-Kč 
InBalance, z.s.                                                                  10 000,-Kč 
 
které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke 
dni 24.5.2019 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a informování žadatelů. Finanční dotace budou 
přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
 
24. Výběr zhotovitele 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 ruší výběrové řízení zakázky malého rozsahu ,, Zpracování projektové 
dokumentace na opravu elektroinstalace budovy mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, Brno-Starý 
Lískovec“ a pověřuje OVš uspořádáním nového výběru zhotovitele. 
 
 
 
 



   

25. „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“ – protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o zrušení 
veřejné zakázky 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ruší 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“ a ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o zrušení výběrového řízení na akci: 
„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“. 
Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o zrušení veřejné zakázky. 
Protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek a oznámení o zrušení veřejné 
zakázky je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
26. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 4.část – 
stavební práce a bezbariérové WC“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 19 
00051 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 4.část – stavební 
práce a bezbariérové WC“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou JIRMAL, spol. s r.o. se sídlem Veveří 
365/46, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 277329418 zastoupenou Bc. Milanem Dedíkem, jednatelem a 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
27. „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2.část – nábytek“ – zpráva o hodnocení nabídek 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu Hezký domov s.r.o., Za vodojemen 622/22, 
Bosonohy, 642 00 Brno, IČ: 25586246 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská 2.část - nábytek“ a odeslat oznámení o výběru dodavatele ukládá OVš 
informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2.část - 
nábytek.“. Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh 
vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 

 
 
 
 



   

29. Oprava části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2.etapa), VZMR, oslovení k podání 
cenových nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k dopracování. 
 
30. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Pinus nigra (pod č. 1 ZP), rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p. č. 2230/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 25, dle Znaleckého posudku č. 
458-3/2019, 5 ks Pinus nigra (pod č. 7, 10, 12, 14, 15 ZP), 2 ks Picea abies (pod č. 20, 25 ZP) a 1 ks 
Sophora japonica (pod č. 2 ZP), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 566/1 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny – Čermákova, dle Znaleckého posudku č. 459-3/2019.    
 
31. Rozpočtové opatření č. 10   –   oprava dveří  Kurská 1, provozní příspěvek ZŠ Labská 27, 
investiční transfer na kamerové zabezpečení bytových domů, transfer – Prevence ztráty bydlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
32. Rozpočtové opatření č. 11   –   dotace zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
33. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 2018 ZŠ a 
MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Labská 7, MŠ Oderská 2. 
 
34. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit účetní 
závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2018, dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků k 31. 12. 2018 ve výši 
2.013.380,32 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec, doporučuje Zastupitelstvu MČ 
Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za rok 
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý 
Lískovec  za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky k 31. prosinci 2018. 
35. Rozpočtové opatření č. XX - finanční vypořádání s městem za rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
rozpočtové opatření, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
  
36. Rozpočtové opatření č. XX   –   dotace zájmovým organizacím Orel a Junák 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec rozpočtové opatření ke 
schválení, které je přílohou tohoto bodu usnesení.  



   

37. Terminál IDS Starý Lískovec IA. etapa – žádost o stanovisko k PD DSP 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: Terminál IDS Starý Lískovec IA. etapa bez 
připomínek a ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání 
výpisu.  

 
38. Rozpočtové opatření č. 12   –   volby do Evropského parlamentu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
39. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k dopracování.  
 

40. Rozpočtové opatření č. 13 – transfer SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
41. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje převedení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec za rok 2018 do rezervních fondů jednotlivých PO. Ukládá 
OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
42. Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby mezi Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 
1, IČ: 47114983, na straně jedné a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Dominikánské nám.  196/1, 602 00 Brno, na straně druhé. Dohoda je přílohou 
tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit Dohodu k podpisu stranám Dohody. 
 
43. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že ve stanoveném termínu pro podání cenových 
nabídek neobdržela MČ Brno-Starý Lískovec žádnou cenovou nabídku na zpracování dokumentace 
stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“, a to ve stupni projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a že, z důvodu neobdržení cenové nabídky není 
možné podat žádost o dotaci od GŘ HZS, protože podání žádosti je stanovené na 14.6.2019. PD je 
jednou z povinných příloh, bez které nejde žádost odevzdat. 
 
Pověřuje OVš informovat OIEF o skutečnosti, že z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky není 
možno žádat o dotaci od GŘ HZS v letošním roce, protože podání žádosti je stanovené na 
14.6.2019 a dále pověřuje OVŠ vypsáním nového výběrového řízení. 
 



   

44. Název železniční zastávky 
 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu schválit název pro novou 
železniční zastávku zast. Brno-Starý Lískovec a ukládá vedoucí SÚ neprodleně zaslat usnesení ZMČ 
žadateli (Ing. Činčurová a SUDOP BRNO, spol. s r.o.). 
 
 


