
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.12.2019 
 

1. Havarijní oprava topení v prostorách Fitness Petra, Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec 
2. Vyjádření k technickému řešení vnitřních tras dle popisu a situací 
3. Technický stav prostor pobočky Knihovna Jiřího Mahena  

v Brně-Starém Lískovci 
4. 1) BRNO – Oderská 10, úprava SR422  

2) Přeložka HDV Oderská 10, Brno – žádost o vyjádření 
5. Vyjádření k PD na ÚŘ pro stavbu BTS_FTTX_8_B_BMKUR_OK 
6. Skončení nájmu části pozemku p. č. 2527/1 pod garážovým dvorem a nový pronájem 
7. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při blokovém 

čištění 
8. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 27, 

příspěvková organizace 
9. 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 

10. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2019 
11. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
12. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  
14. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 
15. Rozpočtové opatření č. 33  — přesuny v oddíle Požární ochrana, odměny členům JSDH, 

navýšení energií a změny v oddíle Komunální služby 
16. Rozpočtové opatření č. 34 – příděl do sociálního fondu 
17. Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, 

Brno-Starý Lískovec, VZMR 
18. Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec 
19. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – úklidové služby 
20. Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Brna 
21. Přijetí uchazeče a vyřazení člena zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 

Lískovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Havarijní oprava topení v prostorách Fitness Petra, Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje havarijní opravu topení v koupelně mužů, 
v prostorách Fitness Petra, v objektu na ulici Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec, souhlasí s tím, 
aby předmětnou opravu provedla společnost MTC-stav s.r.o. Slunečná č. or. 4, 634 00 Brno, za 
nabídkovou cenu ve výši 15.117 Kč bez DPH, ukládá Odboru správy budov a bytů informovat 
společnost Fitness Petra, Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec, o usnesení Rady městské části do 
13.12.2019. 
 
2. Vyjádření k technickému řešení vnitřních tras dle popisu a situací 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje technické řešení vnitřních tras pro napojení 
základnové stanice BMKUR novými optickými kabely. Základnová stanice je umístěná na střeše 
objektu na adrese Kurská 2. Jedná se o investici společnosti CETIN za účelem zvýšení kvality 
poskytovaných služeb a připojení bytových domů na adrese Kyjevská 1, Kyjevská 3, Kurská 2 
(objekt se základovou stanicí), Kurská 4, Kurská 6 a Kurská 8 v Brně-Starém Lískovci na optickou síť, 
ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost INTAR a. s., se sídlem Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 13.12.2019. 
 
3. Technický stav prostor pobočky Knihovna Jiřího Mahena v Brně-Starém Lískovci 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením opravy vnitřní části revizní šachty v 
objektu knihovny Kurská 1, Brno-Starý Lískovec společností Sebak, spol. s r.o. za nabídnutou cenu 
12.070 Kč bez DPH. 
 
4. 1) BRNO – Oderská 10, úprava SR422  
     2) Přeložka HDV Oderská 10, Brno – žádost o vyjádření 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
 
1)  se stavbou: BRNO – Oderská 10, úprava SR422 (investor E.ON Distribuce, a. s., České 

Budějovice) na pozemku p. č. 2233 k. ú. Starý Lískovec a umístěním rozpojovací skříně SR422 na 
tomto pozemku podle situace stavby pro územní řízení vypracované projektantkou Ing. 
Matouškovou a datované 01.2019 a se zřízením služebnosti pro E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice k pozemku p. č. 2233 k. ú. Starý Lískovec pro umístění kabelové přípojky NN a nové 
rozpojovací skříně SR422 za podmínek: 

a) skříň SR422 bude na pozemku p. č. 2233 k. ú. Starý Lískovec co nejblíže k hranici pozemku, 
aby nepřekážela údržbě veřejné zeleně a její vzdálenost bude min. 1,5 m od stávajících 
dřevin, 

b)  původní smyčka NN bude z dotčeného pozemku odstraněna, 

c) související výkopové práce budou zkoordinovány s pracemi na novém hlavním domovním 
vedení do domu Oderská 10, Brno a  

2)  se stavbou: Přeložka HDV Oderská 10, Brno (investor Bytové družstvo Oderská 10) – uložením 
kabelu NN pro hlavní domovní vedení do pozemku p. č. 2233 k. ú. Starý Lískovec podle 
dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. Tomášem Novotným a Bc. Janem Zárubou 
a datované 11/2019 za podmínky, že trasa vedení bude ve vzdálenosti min. 1,5 m od stávajících 
dřevin a 



   

se zřízením služebnosti pro kabel NN pro hlavní domovní vedení v pozemku p. č. 2233 k. ú. Starý 
Lískovec pro Bytové družstvo Oderská 10 a 

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

 
5. Vyjádření k PD na ÚŘ pro stavbu BTS_FTTX_8_B_BMKUR_OK 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou: BTS FTTX 8 B BMKUR OK, jejímž předmětem je 
napojení bytových domů u křižovatky ulic Kurská x Kyjevská novými optickými kabely podle 
projektové dokumentace pro územní řízení vypracované a. s. INTAR a. s., se sídlem Bezručova 
81/17a, Brno, IČ 25594443 vypracované Michalem Ježem a datované 11/2019 za podmínek:  

1. Trasa bude vést min. 1,5 m od stávajících dřevin.  
2. 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. 

3. Kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti. Stavebník vyzve MČ Brno-Starý 
Lískovec ke kontrole umístění chrániček a zábran před záhozem výkopů. Neučiní-li tak, má 
MČ Brno-Starý Lískovec právo žádat po stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady 
na tuto kontrolu nese stavebník.     
 

4. Před zahájením prací převezme stavebník od správce, tj. MČ Brno-Starý Lískovec, fyzickou 
přejímkou dotčenou veřejnou zeleň do užívání. Souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné 
zeleně je nedílnou součástí „Dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně“, 
kauce činí 500 Kč za 1 m2 užívané plochy a až po oboustranném podpisu dohody, složení 
kauce uživatelem a vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně lze plochy, v 
konkrétně stanovených termínech, užívat. 

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, 1x 
pokos. Takto upravená zeleň bude předána zpět jejímu správci, tj. MČ Brno-Starý Lískovec.  

9. Skříň ORU9 optického rozvaděče SDF1 bude na pozemku p. č. 2405/70 k. ú. Starý Lískovec u 
domu Kurská 2 vystavěna co nejblíže k hranici pozemku, aby nepřekážela údržbě veřejné 
zeleně. 



   

 
a se zřízením služebnosti pro a. s. Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Praha 
IČ0408406 k pozemkům 

p. č. 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2405/1, 2405/55, 2405/67, 2405/68, 2405/69, 2405/70, 
2405/71, 2405/72, 2405/73 všechny k. ú. Starý Lískovec a ve vlastnictví SmB a ukládá OVš sdělit 
usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  

 
6. Skončení nájmu části 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 15 00189 o pronájmu ideálního podílu pozemku 

(1/76) p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 smlouvy 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 jako 
pronajímatelem a nájemcem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno o podle vzorové smlouvy 
schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119 v  souvislosti s vlastnictvím ideální 
poloviny garáže a ideální poloviny pozemku p. č. 2555 k. ú. Starý Lískovec, na kterém garáž stojí. 
Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 

 

7. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 
blokovém čištění 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec neschvaluje, aby byla panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno, navrácena finanční částka vynaložená za odtah automobilu při blokovém čištění dne 5. 11. 
2019 ve výši 1500,-Kč a současně vyzývá Brněnské komunikace a.s. jako příjemce dané sumy za 
odtah, aby zvážili situaci pana xxxxx a vrácení této sumy panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OVš 
informovat žadatele. 

 
8. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, Labská 27, 
příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy, Brno, Labská 27, vystupovat 
jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. Souhlas se týká zakázky „Výměny 
kuchyňského vybavení ve školní cvičné kuchyni“ v celkové hodnotě 343.009,98 Kč včetně DPH. 
Zakázku si škola bude hradit z vlastních zdrojů a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitele 
ZŠ Labská. 
 

 

 



   

9. 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 přílohy a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení 
materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
10. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2019 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
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, a to na základě darovací smlouvy. 
Vzorová darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec podpisem jednotlivých darovacích smluv. A pověřuje velitele JSDH Brno-St. Lískovec Mgr. 
Okřinu zajištěním výplaty těchto odměn. 
  
 
 Příjmení, jméno Navrhovaná částka Kč 
1. xxxxxxxxx     8.000, - 
2. xxxxxxxx     5.600, - 
3. xxxxxxxxxx    3.000, - 
4. xxxxxxxxxx     1.000, - 
5. xxxxxxxxxxxxxx 3.600, - 
6. xxxxxxxxxxxxxx    4.800, - 
7. xxxxxxxxxxxx     11.000, - 
8. xxxxxxxxxxxxxx      200,- 
9. xxxxxxxxxxxxxx  2.800, - 
Σ Celkem Kč          40.000, - 
 
11. 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 25.11.2019“, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Souhlasí s vyřazením a 
likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku č.3/2019“, který je součástí 
„Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného 
majetku vedoucí OFIN. 
 
12. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
15.380,00 Kč. 
 
 



   

13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
106.284,70 Kč. 
 
14. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
149.023,88 Kč. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 33  — přesuny v oddíle Požární ochrana, odměny členům JSDH, 
navýšení energií a změny v oddíle Komunální služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 34 – 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. 34, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
17. Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, Brno-
Starý Lískovec, VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“, schválenou 
ze dne 6. 11. 2019, 29. schůze RMČ, bod 11 a ukládá odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec oznámit zrušení VZMR „Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce 
bazénové haly v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ uchazečům, kteří podali cenovou nabídku.  

 
18. Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že projekt Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec bude spolufinancován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. 
 
Bere na vědomí přerušení projekčních prací dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 19 00012 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na zateplení 
objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Jiřím Šlanhofem, 
Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316, dle ustanovení čl. X nepředvídaná událost a to 
do doby odevzdání projektové dokumentace na zdravotechniku a vytápění objektu Krymská 2, 
Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš připravit novou výzvu k podání cenové nabídky na projekt 
zdravotechniky, vzduchotechniky a vytápění a na projekt interiérů objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec. 
 
 
 



   

19. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – úklidové služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, na straně 
objednatele a společností SLUŽBY JS s.r.o., Dukelská třída 1565/57g, 614 00 Brno, na straně 
zhotovitele. Předmětem Dodatku č. 2 je   navýšení ceny úklidových služeb o 20 %. Ukládá OVV 
sdělit usnesení RMČ jednatelce společnosti SLUŽBY JS s.r.o. 
 
20. Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zapojením městské části Brno – Starý Lískovec a 
městskou částí zřízených příspěvkových organizací do komplexního systému pojištění statutárního 
města Brna. 
 
Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ MMB. 
 
21. Přijetí uchazeče a vyřazení člena zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového uchazeče do zásahové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
 
●  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního města 
Brna, městské části Brno-Starý Lískovec mezi uchazečem na straně jedné a MČ Brno-Starý 
Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným na straně druhé a pověřuje starostu podpisem 
této dohody. Dohoda jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Bere na vědomí vyřazení člena ze zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
 
● xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá informovat tyto členy o jejich přijetí a vyřazení prostřednictvím velitele JSDH Brno-Starý 
Lískovec. 
 


