
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 29.01.2020 
 

1. Stanovisko k možnosti vyhlášení konkurzního řízení 
2. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2020 
3. Úprava veřejné zeleně – prošlapy OC Kurská 
4. Žádost obyvatel domu Sevastopolská 12 o odstranění 2 ks laviček 
5. Návrh na skácení 1 ks borovice ve veřejné zeleni Sevastopolská 2 
6. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná 
zakázka malého rozsahu)      

7. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I. pol. 2019/2020 
8. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna výtahů v bytových 

domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“ 
9. Souhlas s přihláškou do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 na akci: Návrh 

parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec 
10. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
11. Odstranění havárie na kanalizačním potrubí v mateřské škole, Labská č. or. 7, Brno-Starý 

Lískovec 
12. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 2020 

ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
13. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek č. 1 - 2020 

smlouvy o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
14. Metodika oprav volných běžných obecních bytů – doplnění   
15. Rozpočtové opatření č. 1 — zařazení nepoužitých prostředků roku 2019 včetně ÚZ 100, 

navýšení položky služby v oddíle Školství 
16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý 
Lískovec“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Stanovisko k možnosti vyhlášení konkurzního řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje vyhlášení konkurzních řízení na místo ředitelky/ředitele 
v příspěvkových organizacích ZŠ Brno, Bosonožská 9 a ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10. Ukládá 
OSSŠK usnesení sdělit OŠMT MMB do 7. 2. 2020. 
 
2. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno-Starý Lískovec, takto: 
 
 7.7.2020 – 17.7.2020                                            MŠ Brno, Kosmonautů  
27.7.2020 – 7.8.2020                                             MŠ Brno, Oderská 2 
10.8.2020 – 21.8.2020                                           MŠ Brno, Bosonožská 4 

 
a pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno-Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. Marii Klusoňové a 
jednotlivým ředitelkám mateřských škol v Brně ve Starém Lískovci. 
 
3. Úprava veřejné zeleně – prošlapy OC Kurská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravu veřejné zeleně p. č. 2405/74 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Kurská (OC Kurská), spočívající v sadových úpravách pro případ, že v ploše se nebudou nacházet 
inženýrské sítě, v opačném případě souhlasí s umístěním zábradlí a s úpravou silniční zeleně p. č. 
2419/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Kurská (nad Sevastopolská 11), spočívající ve výsadbě nízkých nebo 
půdopokryvných rostlin (keře trvalky).  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat žádost správci silniční zeleně o 
vyjádření (souhlas) k předmětné úpravě na jím spravovaném pozemku p. č. 2419/1 k. ú. Starý 
Lískovec a zajistit realizaci díla v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ do 31. 10. 2020.  
 
4. Žádost obyvatel domu Sevastopolská 12 o odstranění 2 ks laviček 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odstraněním 2 ks laviček z veřejného prostranství OC 
Kurská – nad domem Sevastopolská 12, dle žádosti obyvatel domu Sevastopolská 12, podané 
prostřednictvím pí xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
10. 2. 2020.  
 
5. Návrh na skácení 1 ks borovice ve veřejné zeleni Sevastopolská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks borovice černé, pod č. 30 Znaleckého 
posudku č. 463-4/2019, rostoucí na pozemku veřejné zeleně p. č. 2432/14 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
Sevastopolská 2.  
 



   

6. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, oslovení k podání cenových nabídek (veřejná zakázka 
malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
7. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I. pol. 2019/2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené bodové ohodnocení práce ředitelů/lek za I. 
pololetí roku 2019/2020, které je součástí navrhování odměn. 
 
Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ Brno, Labská 27 
Mgr. Michal Dlouhý 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při 
společensko- kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem napravena 

5 5 

 
 
Organizace: 
Ředitel:  

ZŠ Brno, Bosonožská 9 
Mgr. Lenka Špačková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
Mgr. Margita Kotásková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Organizace:  
Ředitel: 

Mgr. Lucie Žigárdyová 
MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 



   

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, rozsvěcení 
vánočního stromu 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
 
 
Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Labská 7 
Irena Andrlíková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, rozsvěcení 
vánočního stromu 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Bosonožská 4 
Mgr. Šárka Pantůčková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, rozsvěcení 
vánočního stromu 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Oderská 2 
Hana Milotová 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, rozsvěcení 
vánočního stromu 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB, OŠMT do 3. 2. 2020. 
 



   

8. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna výtahů v bytových 
domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
9. Souhlas s přihláškou do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 na akci: Návrh 
parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním přihlášky do soutěže STAVBY JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE 2019 na akci: Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ 
Brno – Starý Lískovec“, propozice a přihláška do soutěže jsou přílohou tohoto bodu jednání. Rada 
MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
10. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno-Starý Lískovec na rok 2020 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec 
 
1) souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK v souladu s dotačním titulem „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017- 2020“ v celkové výši 121 000 Kč 
s 30% spoluúčastí MČ Brno-Starý Lískovec. Ukládá OSŠK předložit tento materiál na nejbližším 
možném zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec k projednání. 
 
2) pověřuje 
 
starostu MČ Brno-Starý Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání a následnému 
schválení Žádost o přidělení dotace a žádost o pověření starosty MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu 
Žádosti o přidělení dotace a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů. 
 
11. Odstranění havárie na kanalizačním potrubí v mateřské škole, Labská č. or. 7, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje havarijní opravu propadlé kanalizační přípojky 
v mateřské škole na ulici Labská č. or. 7, Brno-Starý Lískovec, schvaluje,aby havarijní opravu 
propadlé kanalizační přípojky v mateřské škole na ulici Labská č. or. 7, Brno-Starý Lískovec 
provedla společnost SEBAK spol. s r.o., za nabídnutou cenu 107.575,96 Kč bez DPH. Ukládá 
Odboru správy budov a bytů zadat společnosti SEBAK spol. s r.o., provedení výše uvedené havarijní 
opravy propadlé kanalizační přípojky v mateřské škole na ulici Labská č. or. 7, Brno-Starý Lískovec, 
ukládá Odboru správy budov a bytů informovat paní Irenu Andrlíkovou, ředitelku školy, o usnesení 
Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 14.02.2020. 
 
 
 
 



   

12. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 2020 ke 
Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u polikliniky“ (osvětlení ve schodišťových 
stupních, zemního svítidla v altánu a úřední desky), kterou tvoří Dodatek č. 1 – 2020 ke Smlouvě o 
dodávce elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Mgr. Michalem 
Čoupkem, MBA, pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného 
osvětlení - Dodatek  č. 1 – 2020 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám 
k podpisu nejpozději do 14.02.2020. 
 
13. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek č. 1 - 2020 
smlouvy o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u Donu“ (osvětlení pítka), kterou tvoří - 
Dodatek č. 1 - 2020 smlouvy o dodávce elektřiny č. P/020/2015 uzavřené mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a. s., Barvířská 5, 602 00 
Brno, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem, pověřuje Odbor správy 
budov a bytů předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek  č. 
1 - 2020 smlouvy o dodávce elektřiny č. P/020/2015 smluvním stranám k podpisu nejpozději do 
14.02.2020. 
 
14. Metodika oprav volných běžných obecních bytů – doplnění   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje doplnění přílohy č. 2 Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů - Seznam dodavatelů, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu o společnost: 
  
OSS Brno, s. r. o.  
Stavební práce, voda, topení, plyn, elektro 
Rybkova 23, 602 00 Brno 
IČO: 46901850 
DIČ: CZ46901850 
e-mail: info@ossbrno.cz 
 
15. Rozpočtové opatření č. 1 — zařazení nepoužitých prostředků roku 2019 včetně ÚZ 100, 
navýšení položky služby v oddíle Školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 



   

16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. s opravou kanalizace: Oprava havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“, 
která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 
1. Sebak spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno, IČ: 60696834 
2. Vlastimil Ströer s.r.o., Malostranská 7/17, 625 00 Brno, IČ: 28354427 
3. Wombat, s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno, IČ: 47912553 

 
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. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
A ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
 


