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1. Návrh na úpravu dopravního značení – parkování na ul. Malešovská       

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou dopravního značení na ulici 
Malešovská, a to tak, že: na konec ulice Malešovská při chodníku u rodinných domů se umístí 
dopravní značka parkoviště IP 11 c, Parkoviště podélné stání, obdobně jako je to na ul. 
Malostranská, s tím že cca za rodinným domem Malešovská 3 bude umístěna dopravní značka B 28 
zákaz zastavení (od místa zužující se vozovky směrem do křižovatky), případně jiná dopravní 
značka zakazující stání ve zúžené části komunikace event.. i v křižovatce. 
 
Ukládá OVš, aby odeslala požadavek na Odbor dopravy Magistrátu města Brna, s tím, že bude 
odeslán Brněnským komunikacím, a.s., k odbornému posouzení, zpracování PD a v případě návrhu 
jiné dopravní úpravy zde, bude následně projednán s MČ Brno-Starý Lískovec. Následně bude 
v souladu se zákonem 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu stanoven a následně 
realizován. 
 

2. Kalkulace ceny za odběr el. energie ze sítě VO – radar Labská  

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem dodatku č. 1 pro rok 2020 – Kalkulace 
ceny za odběr elektřiny ze sítě veřejného osvětlení k přípojnému bodu radar Labská ve výši 
2753,47 Kč. Dodavatelem je akciová společnost Technické sítě Brno, Barvířská 5, 602 00 Brno, 
odběratelem MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. Pověřuje starostu MČ jeho 
podpisem a OVŠ ukládá odeslat jeden výtisk podepsaného dodatku Technickým sítím, a.s. 
 
3. Kácení 5 ks borovic v rámci stavby Rekonstrukce požární zbrojnice 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 5 ks borovic černých, pod č. 1 – 5 Znaleckého 
posudku č. 505-2/2020, rostoucích na pozemcích p. č. 659/1 a 659/2 k. ú. Starý Lískovec, ul. Točná 
5, z důvodu stavby Rekonstrukce požární zbrojnice a s náhradní výsadbou dle výkresu, který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 3 bodu tohoto jednání.   
 
4. Pronájem pozemku p. č. 285/2 k. ú. SL – vyjádření MČ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 285/2 k. ú. Starý 
Lískovec a souhlasí s podáním žádosti Majetkovému odboru MmB o svěření pozemku p. č. 
285/2 k. ú. Starý Lískovec k pronájmu a ukládá OVš vypracovat žádost o svěření 
předmětného pozemku a zaslat MO MmB. 
 

5. Sevastopolská 12, přeložka NN, SBD Družba – žádost o vyjádření 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) bere na vědomí 

stavbu: „Sevastopolská 12, přeložka NN, SBD Družba“ na pozemku p. č. 2432/9 k. ú. Starý Lískovec 
spočívající v umístění nového pilíře s rozpojovací skříní a nové přípojky a. s. E.ON Distribuce k této 
rozpojovací skříni a nové přípojky hlavního domovní vedení z této skříně k předmětnému domu 
podle situačního výkresu stavby pro územní řízení vypracovaného společností PROJEKCE TÓTH s r. 
o. a datované 1/2020 a doporučuje starostovi, aby v předmětném územním řízení se stavbou 
souhlasil při splnění následujících podmínek: 



   

a) o souhlas s umístěním přípojek NN a nové rozpojovací skříně do pozemku p. č. 2432/9 k. ú. 
Starý Lískovec požádejte MO MmB, Malinovského nám. 3, Brno, 

b)  původní přípojka NN bude z dotčeného pozemku odstraněna, 

c) související výkopové práce budou zkoordinovány s pracemi na novém hlavním 
    domovním vedení do domu Sevastopolská 330/12, Brno,  
d) trasa bude vést min. 1,5 m od stávajících dřevin, 

e) 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, 

f) 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,     

g) 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, 

h) 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, 

i) při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění 
zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených kořenů, 

j) při stavebních pracích nesmí být stavební odpad a stavební materiál ukládány na hromady ke 
stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány, 

k) 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 a  

2) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2432/9 k. ú. Starý Lískovec mezi 
statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s. pro umístění kabelové přípojky NN a nové 
rozpojovací skříně a pro nové hlavní domovní vedení do domu Sevastopolská č. 330/12, Brno se 
SBD Družba, IČ 00047708 a ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení 
starostovi k podpisu a odeslat spolu se stanoviskem rady MČ k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  



   

6. Úprava přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád v části 
XXII. pro MČ Brno – Starý Lískovec takto: 

zrušit text  

v HLAVĚ E: Pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení: 

„Pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je možno provozovat při 
splnění požadavků právních předpisů na celém území MČ Brno-Starý Lískovec“  

a nahradit jej tímto: 

Pojízdný prodej je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území MČ 
Brno-Starý Lískovec.  

Pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je v MČ Brno-Starý Lískovec zakázán.  

v HLAVĚ B: tržní místa, lokalitě č. 1 v poznámce zrušit text: 
společenská akce „Živý Lískovec“  

a nahradit jej tímto: 
společenská akce organizovaná z. s. Lískovec je boží! 

Ukládá OVš zaslat žádost o úpravu přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád v části XXII. pro MČ 
Brno – Starý Lískovec ŽÚ MmB do 5 dnů po rozeslání zápisu z 37. schůze RMČ. 

7. Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec, ul. 
Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758) podle dokumentace zpracované společností ARCHIKA s r. 
o., se sídlem Boršice 9, IČ 27715795 a datované 10/2017 a doporučuje starostovi, aby v územním 
řízení k předmětné stavbě souhlasil s vydáním územního rozhodnutí při splnění následující 
podmínky: 

Zpevněné plochy - přístupové schodiště, chodník a stávající sjezd do 1 podzemního podlaží 
bytového domu - na pozemcích p. č. 463/7, 463/8 a 463/25 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
statutárního města Brna bude celoročně spravovat a udržovat vlastním nákladem vlastník 
novostavby BD, Brno, Starý Lískovec, ul. Kroupova na pozemcích p. č. 132/10, 133, 134 k. ú. Starý 
Lískovec, přičemž při provádění této správy a údržby bude dodržovat pokyny úseku životního 
prostředí OVš ÚMČ a ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi 
k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

8. Rozpočtové opatření č. 3 — přesun v oddíle Požární ochrana 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
9. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 01.06.2020 do 31.05.2022    

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku o poskytnutí slevy z nájemného, jejímž 
předmětem je úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 



   

55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, tj. od 01.06.2020 do 31.05.2022, na kterou pronajímatel 
tuto slevu poskytuje pro smlouvy o nájmu bytu uzavřené do 30.08.2019 nebo již uzavřené dodatky 
ke smlouvám o nájmu bytu. Nájemcům bytů, kteří dluží na nájemném, bude předmětná sleva 
poskytnuta až po uhrazení celé dlužné jistiny včetně příslušenství. Dohoda je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání, schvaluje seznam bytových domů ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec, kterých se týká úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, který je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, schvaluje Oznámení o úpravě nájemného z bytu 
nájemcům bytů v bytových domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec (viz příloha č. 1) o úpravě 
nájemného z bytu formou 40,55% slevy z nájemného, které je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání. 
 

10. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 4 situovaném v 1. poschodí domu č. or. 1 na ulici Kyjevská v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 4, situovaném v 1. poschodí domu č. or. 1, na 
ulici Kyjevská v Brně“ provedla společnost: PRESL, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 114.080 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
11. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 4 situovaném v 1. podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně.“ 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 4 situovaném v   1. podlaží domu č. or. 39 na 
ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: PRESL, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 99.040 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 

12. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 1 situovaném v 1. podlaží domu č. or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 1 situovaném v 1. podlaží domu č. or. 5 na ulici 
Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: PRESL, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 99.040 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
13. Úprava paušální ceny servisních služeb – OTIS a. s. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje rozpis nové měsíční paušální ceny za servis výtahů 
platný od 01.02.2020 oznámený společností OTIS a. s., která k této úpravě paušální ceny servisních 
služeb přistupuje v souvislosti s vývojem růstu minimální mzdy o 9,5% a růstu průměrné hrubé 
mzdy o 8,6% za rok 2018.  



   

Původní paušální cena (cena do 31.01.2020) činila 4.780 Kč za jeden měsíc, nynější paušální cena 
(cena od 01.02.2020) činí 5.019 Kč za jeden měsíc. 
Toto navýšení paušální ceny za servis výtahů není v souladu s výše uvedenou smlouvou na servis 
zdvihacích zařízení. 
Dle čl. 2 Platební a cenová ujednání, odst. 2.1 je cena sjednaná smlouvou stanovena jako nejvýše 
přípustná, kterou není možno překročit, odst. 2.8 v případě růstu inflace se cena předmětu 
smlouvy násobí indexem spotřebitelských cen (míra inflace) za předchozí rok publikovaný Českým 
statistickým úřadem. 
 

14. Jmenování vedoucího Odboru správy budov a bytů ÚMČ Brno Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC na 
návrh tajemnice ÚMČ Brno-Starý Lískovec do funkce vedoucího Odboru správy budov a bytů ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec pana Mgr. Tomáše Okřinu, a to na dobu neurčitou, ukládá tajemnici ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec zajistit veškeré organizační a personální záležitosti související se jmenováním 
zaměstnance.  
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00013, Presl s.r.o. 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00013 
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 bytového jádra bytu č. 1, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 5 ulice 
Sevastopolská v Brně, v celkové ceně 99.040 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 a pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 
9 400 20 00013 smluvním stranám k podpisu v termínu do 13.03.2020. 
 

16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00014, Presl s.r.o. 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00014 
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 bytového jádra bytu č. 4, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 39 na 
ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 99.040 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 a pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 
9 400 20 00014 smluvním stranám k podpisu v termínu do 13.03.2020. 
 

17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00012, Presl s.r.o. 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 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 Presl s.r.o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 4, nacházejícím se v 1. poschodí domu č. or. 1 ulice 
Kyjevská v Brně v celkové ceně 114.080 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 a pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 20 
00012 smluvním stranám k podpisu v termínu do 13.03.2020. 
 

18. Přeložka teplovodů Mikuláškovo náměstí 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako správce zastupující vlastníka účelové komunikace p. č. 
2786/1 k. ú. Starý Lískovec s přeložením teplovodu SO 502 a stanoví následující podmínky: 

 před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek: 

 budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních 
komunikacích)  

 nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch  

 každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího 

 nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 

 bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce 

 dotčené povrchy budou obnoveny do původního stavu 
 
Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ žadateli obratem po rozeslání výpisu. 

 19. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
požárního automobilu Dennis CAS K 27“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se záměrem akce: Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava požárního 
automobilu Dennis CAS K 27“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO: 29305934 

2. KOBIT - THZ CZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany IČO: 06102867 

3. THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147 

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. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
4. Bc. Michal Pařílek (referent PO) 
5. Mgr. Tomáš Okřina (velitel JSDH St. Lískovec) 
6. Lucie Honzová (referentka OVš) 

 



   

a ukládá OSŠK oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 

20. 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 
79 860,20 Kč, ze kterého se vyjímá Licence Windows Server DNIM 051, Licence Windows Server 
DNIM 052 a Licence Windows Server DNIM 053 v částce 17 078 Kč z důvodu dalšího možného 
využití. Celková částka vyřazeného majetku tedy činí 62 782, 20 Kč. 
 
21. Stanovení měsíční odměny za výkon funkcí zastupitelů MČ Brno-Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  

novou výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Starý 
Lískovec, stanovenou v souladu s příslušným nařízením vlády. Ukládá Odboru sekretariát starosty a 
tajemníka zohlednit novou výši měsíční odměny od 1. dubna 2020 u všech neuvolněných 
zastupitelů a předložit Radě MČ Brno-Starý Lískovec příslušné rozpočtové opatření.  
 


