
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 

Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 25.03.2020 

 
1. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné 

stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ 
2. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné 

stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ 
3. Rozpočtové opatření č. 5 — transfer na prevenci ztráty bydlení – podíl města 
4. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2020 zájmovým organizacím 
5. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2020 zájmové organizaci Orel Jednota Starý Lískovec 
6. Rozpočtové opatření č. 6   –   dotace zájmovým organizacím 
7. Reklamace díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“ 
8. Žádost MMB o poskytnutí finanční podpory na stavbu – výměna výtahů v bytových domech 

zvláštního určení ul. Kosmonautů č. or. 17, 19  
9. Žádost o výměnu rohové vany za sprchový kout, v bytě č. 21, na ulici Sevastopolská č. or. 1, 

Brno-Starý Lískovec - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
10. Dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 400 20 00014, Presl, s.r.o. 
11. Příspěvek na rekonstrukci koupelny, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 16 situovaném ve 3. patře domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00020, Šustr Vratislav 
14. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 27 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00019, Šustr Vratislav 
16. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 29 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00018, Šustr Vratislav 
18. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036-F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 
19. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ 

a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ – zrušení 
20. Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – dotčení účelových 

komunikací ve správě MČ Brno-Starý Lískovec 
21. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – ul. M. Ševčíka 
22. Výstavba opt. kabelu pro připojení výrobního a skladovacího areálu 
23. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – p. č. 550/1 a 550/6 – park 

Točná 
24. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
25. „Projektová dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ 

Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého 
rozsahu)      

26. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 20 00019 pro zakázku malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého 
rozsahu)      



   

27. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec“ 

28. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27“ – zrušení 
29. Zadávací dokumentace pro opakovanou 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“-podruhé 

30. Rozpočtové opatření č. 7 — tvorba krizové rezervy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas se zapojením Základní školy Brno, 
Bosonožská 9, příspěvkové organizace do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ a pověřuje starostu Mgr. Vladana 
Krásného podpisem souhlasu zřizovatele. Dále ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku 
školy Mgr. Lenku Špačkovou. 
 

2. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu “Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas se zapojením Základní školy, Brno, Labská 
27, příspěvkové organizace do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ a pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného 
podpisem souhlasu zřizovatele. Dále ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele školy Mgr. 
Michala Dlouhého. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 5 — transfer na prevenci ztráty bydlení – podíl města 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

4. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 

rok 2020 zájmovým organizacím 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
mezi Statutárním městem Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 
300 20 00010 - 099 300 20 00018  
 

Junák-český skaut, stř. St. Lískovec Brno, z.s.           49 000,-Kč 

TJ Sokol                                                                            10 000,-Kč                      

Římskokatolická farnost Starý Lískovec                      45 000,-Kč 

SDH Starý Lískovec                                                         20 000,-Kč 

SDH Starý Lískovec-SPORT                                            40 000,-Kč 

TOM 20203 Oftalmo                                           10 000,-Kč                                 

Ratolest Brno, z.s.                                                           20 000,-Kč       

Dětský tábor Brněnka-spolek                                       20 000,-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. 
 



   

5. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 

rok 2020 zájmové organizaci Orel Jednota Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec schválit 
uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu mezi Statutárním městem Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec a příjemcem dotací s čísly smluv 099 300 20 00008 - 099 300 20 00009, 
 
 

Orel Jednota Starý Lískovec                                       170 000 Kč – kulturní činnost               

Orel Jednota Starý Lískovec                                       100 000 Kč – zájmová činnost 

 
které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 6   –   dotace zájmovým organizacím 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

7. Reklamace díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 

- upuštění od způsobu vyřízení reklamace, uplatněné u zhotovitele díla „Rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“ pod č. j. 
MCBSLI/07068/19/OVš/207/Kap, Honz ze dne 20. 11. 2019, u 1 ks Paulownie tomentosa, 1 
ks Catalpa bignonioides a 1 ks Carpinus betulus formou výměny za nové stromy, ale 
zhotovitel provede na své náklady opatření vyplývají ze Znaleckého posudku č. 11-3 487/20 
zpracovaného znalcem Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., a to v termínu do 30. 4. 2020 

-  upuštění od reklamace stromů 1 ks Tilia cordata ´Greenspire´ a 1 ks Carpinus betulus, které 
dle Znaleckého posudku č. 11-3 487/20 byly poškozeny s největší pravděpodobností 
vandalismem a uplatnit škodu u pojišťovny.  

 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec oznámit toto usnesení zhotoviteli díla do 
31. 3. 2020 a uplatnit škodu u pojišťovny do 9. 4. 2020. 
 

8. Žádost MMB o poskytnutí finanční podpory na stavbu – výměna výtahů v bytových domech 

zvláštního určení ul. Kosmonautů č. or. 17, 19  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory městskou 
částí Brno-Starý Lískovec na stavbu „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici 
ul. Kosmonautů č. or. 17 a 19“ z rozpočtu statutárního města Brna, pověřuje starostu městské 
části Brno-Starý Lískovec podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory městskou částí Brno-
Starý Lískovec na stavbu „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. 
Kosmonautů č. or. 17 a 19“ z rozpočtu statutárního města Brna. 
 

 



   

9. Žádost o výměnu rohové vany za sprchový kout, v bytě č. 21, na ulici Sevastopolská č. or. 1, 

Brno-Starý Lískovec - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byla na základě rozhodnutí 6. Rady 
městské části Brno Starý Lískovec, konané dne 11.02.2015, pod bodem usnesení č. 1, v bytě 
xxxxxxxxx v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. or. 1, u nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
provedena výměna stávající rohové vany za sprchový kout, ukládá Odboru správy budov a bytů 
zadat předmětnou výměnu rohové vany za sprchový kout v bytě xxxxxxxxxxxxxx v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. or. 1, Brno-Starý Lískovec, u nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá 
Odboru správy budov a bytů informovat paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. or. 1, Brno-Starý Lískovec do 08.04.2020. 
 

10. Dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 400 20 00014, Presl, s.r.o. 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 tohoto dodatku je změna 
ceny díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra v bytě č. 4, o velikosti 1kk, 
nacházejícím se v 1. podlaží domu č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně, na 114.104,06 Kč bez DPH.  
 
Tato změna je z důvodu atypického provedení stávajícího bytového jádra a s tím spojenými 
vícepracemi při provedení opravy bytového jádra v bytě č. 4 situovaném v  1. podlaží domu č. or. 
39 na ulici Dunajská v Brně, v celkové výši 15.064,06 Kč bez DPH, pověřuje Odbor správy budov a 
bytů předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 400 20 00014 smluvním stranám k podpisu 
v termínu do 08.04.2020. 
 

11. Příspěvek na rekonstrukci koupelny, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kyjevská č. or. 1, byt č. 7 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje-neschvaluje proplacení finanční částky 80.000 Kč 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. or. 1, za provedení opravy 
bytového jádra, po uzavření Dohody o stavebních úpravách bytového jádra, ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. or. 1 
usnesení RMČ nejpozději do 10.04.2020. 
 

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

jádra v bytě č. 16 situovaném ve 3. patře domu č. or. 7 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. 16 situovaném ve 3. patře domu č. or. 7 na 
ulici Sevastopolská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 101.201 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 

 



   

13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00020, Šustr Vratislav 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00020 
mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice 
nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 16, nacházejícím se ve 3. patře domu 
č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 101.201 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, pověřuje Odbor správy budov a 
bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 20 00020 smluvním stranám k podpisu v termínu do 
08.04.2020. 
 

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

jádra v bytě č. 27 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 27 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na 
ulici Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01    jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 99.753 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 

15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00019, Šustr Vratislav 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00019 
mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice 
nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 27, nacházejícím se v 6. patře domu č. 
or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 99.753 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, pověřuje Odbor správy budov a 
bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 20 00019 smluvním stranám k podpisu v termínu do 
08.04.2020. 
 

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

jádra v bytě č. 29 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 29 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na 
ulici Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 113.905 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 



   

17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00018, Šustr Vratislav 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00018 
mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice 
nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 29, nacházejícím se v 6. patře domu č. 
or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 113.905 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, pověřuje Odbor správy budov a 
bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 20 00018 smluvním stranám k podpisu v termínu do 
08.04.2020. 
 

18. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036-F.C.C Žabovřesky, s.r.o. 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu cen služeb, které poskytuje FCC Žabovřesky, 
s.r.o. pro MČ Brno-Starý Lískovec v závislosti na roční míře inflace, která činila dle údajů Českého 
statistického úřadu za rok 2019 oproti 2018 2,8 %. Nové ceny jsou platné od 1. 4. 2020, schvaluje 
dodatek č. 8 k SOD č. 09 9 500 09 00036, jehož předmětem je změna cen služeb v závislosti na 
roční míře inflace. Dodatek č. 8 bude uzavřen mezi statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, 
starostou MČ a společností F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. (dříve A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.) 
zastoupenou jednatelem společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem. Sídlo společnosti: Korejská 4, 625 
00 Brno zůstává nezměněno. Dodatek č. 8 tvoří autorizovanou přílohu tohoto usnesení a ukládá 
OVš uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu neprodleně. 
 

19. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ 

a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ – zrušení 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava havarijního stavu 
kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ schválenou dne 29. 
01. 2020 na své 35. schůzi, bod č. 16 a ukládá OVš vypsat novou veřejnou zakázku na „Oprava 
havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“. 
 

20. Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – dotčení účelových 

komunikací ve správě MČ Brno-Starý Lískovec 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dotčením účelových komunikací ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec (parcely č. 2778, 2786/1, 2794/4 a 2796/1 k. ú. Starý Lískovec v souvislosti prodloužením 
tramvajové trati z Osové do Kampusu MU v Bohunicích a stanoví tyto podmínky: 

 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 



   

 Veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu dle pokynů správce 
komunikace 

 Uzavření komunikace bude řádně označeno tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví chodců 

Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu. 

 

21. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – ul. M. Ševčíka 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 

 

22. Výstavba opt. kabelu pro připojení výrobního a skladovacího areálu 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: : 0870/19 PZ Pražská_Brno_1.fáze_OK podle 
dokumentace zpracované společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha a 
datované 02/2020, která spočívá ve výstavbě optického kabelu sítí elektronických komunikací pro 
připojení nového výrobního a skladovacího areálu v lokalitě Pražská x Jemelkova. Stavba bude 
realizována na území k. ú. Starý Lískovec a Bosonohy. 

Doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě souhlasil s vydáním 
územního rozhodnutí za podmínky: 
 
Po celou dobu stavby bude zachována bezpečná průchodnost chodníku pro chodce vedle 
komunikace ul. Jemelkovy směrem k zastávkám MHD pod dálničním přivaděčem (komunikace 
Bítešská) - i s dětskými kočárky a vozíky pro tělesně postižené, výkopy budou překryty 
přechodovými lávkami. Po skončení stavby bude chodník uveden do původního stavu.  

Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 
5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

23. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – p. č. 550/1 a 550/6 – park 

Točná 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: RVDSL5927_M-B-BOBO2194-BOBO1HR_MET 
podle dokumentace zpracované společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 
a datované 02/2020, která spočívá ve výstavbě optického kabelu sítí elektronických komunikací 
pro připojení rozvaděče datových služeb při křižovatce ulic Klobásova a Točná. Stavba je situována 
do nedávno rekonstruovaného „parku Točná“ při křižovatce ulic Klobásova a Točná na pozemcích 
p. č. 550/1 a 550/6 oba k. ú. Starý Lískovec, jehož ochranná lhůta dosud neuplynula. Proto 
doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě nesouhlasil s vydáním územního 
rozhodnutí a doporučil žadateli umístit stavbu na jiné místo – mimo dotčený park Točná. 

Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 
5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  

 

24. 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 
49.280,60 Kč. 



   

25. „Projektová dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ 

Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého 

rozsahu)   

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 
Brno-Starý Lískovec“ pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, IČO: 68903316 

23 000 1. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 20. 3. 2020, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla Ing. 
Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 a ukládá odboru všeobecnému s 
výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení 
smlouvu o dílo. 
 

26. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 20 00019 pro zakázku malého rozsahu „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky 

Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu)      

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 00019 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 
679 03 Olomučany, IČO: 68903316 na „Projektová dokumentace pro provádění stavby-výměna 
svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je 
autorizovanou přílohou tohoto jednání. A ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou 
smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu do 5 dnů od doručení výpisu z 39. schůze RMČ. 
 

27. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-

Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů 
v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-
Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, Štýřice, 63900 Brno, IČO: 28320816 

2.  Ing. Petr Šoukal, Družstevní 1185/3, Brno 621 00, IČO: 13669702 



   

3.  Ing. arch. Jiří Kolomazník, Vodova 26, 612 00 Brno, IČO: 87176718 

4. Pam Arch s.r.o, Vránova 1241/3, Brno 621 00, Řečkovice, IČO: 26289491 

5. DIMENSE v.o.s, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 277 53 379 
 
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. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
7. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
8. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
A ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  

 
28. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27“ – zrušení 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava požárního 
automobilu Dennis CAS K 27“, schválenou RMČ Brno-Starý Lískovec dne 11. 03. 2020, na 38. schůzi 
RMČ, bod č. 34. 

 

29. Zadávací dokumentace pro opakovanou 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“-podruhé 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje novou zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání pro opakovanou 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“. 
 

30. Rozpočtové opatření č. 7 — tvorba krizové rezervy 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 


