
   

 

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

Informace z usnesení 42. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 06.05.2020 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31 

v 8. podlaží domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně 
2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00025, Šustr Vratislav 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
26. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů+ 
27. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby 

„Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, absence cenových 
nabídek a nové oslovení k podání cenových nabídek (VZMR)  

28. Vytvoření společného školského obvodu 
29. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném z bytu č. 4, na ulici Kyjevská č. or. 1 – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
30. Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného, příp. uplatnění práva na slevu 

z nájemného 
31. Výstavba opt. kabelu pro připojení rozvaděče datových služeb – ul. M. Ševčíka 
32. Parkoviště na ul. Kyjevská a Labská, Brno-Starý Lískovec (studie) 
33. Pronájem části pozemku p. č. 2417/1 pro umístění kontejneru na sportovní náčiní a 

materiál 
34. Změna účelu užívání stánku na pozemku p. č. 2405/89 při ul. Jemelkova 
35. Rozpočtové opatření č. 10 —změna položky u transferu z města, transfer z MMR na projekt 

„Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“, navýšení odměn neuvolněným členům ZMČ 
36. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ III „        



   

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31 v 

8. podlaží domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 11, 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 242.594,50 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. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00025, Šustr Vratislav 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00025 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost Vratislav Šustr, 
Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 31, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 11 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 242.594,50 
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 20 00025 smluvním stranám k podpisu v termínu do 22.05.2020. 

3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
17 o velikosti 3+1 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.05.2020.   
 

4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P7, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23 o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 



   

a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2020.   
 

6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2018.   
 

7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P2, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P3, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P4, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
21, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 



   

stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
Richardem Blažkem, nar.  04.08.1986 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 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 31.05.2020.   
 

13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
42, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 

14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.05.2020.   
 

15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.05.2020.   
 

16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.05.2020.   
 

 

 

 



   

17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.05.2020.   
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 9, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 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 31.05.2020.   
 

19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 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 31.05.2020.   
 

20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.05.2020.   
 

21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2020. 
 

22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Milan Růžička 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
47, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 



   

23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2020.   
 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
42, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, nájemné stanovené pro byty zvláštního určení, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.05.2020.   
 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.05.2020.   
 

26. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 

souhlasit s návrhem novely obecně závazné vyhlášky SMB č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů a 

schválit úpravu přílohy č. 2 vyhlášky takto:  

1) doplnit text (nová odrážka) „Park ul. Točná – p. č. 550/5, 550/6, 550/7 v k. ú. Starý 
Lískovec“  

2) doplnit text (nová odrážka) „Parčík ul. Hermannova – p. č. 77/1, 77/6, 77/7, 77/8 v k. ú. 
Starý Lískovec“. 

Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 

27. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby 

„Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, absence cenových nabídek 

a nové oslovení k podání cenových nabídek (VZMR)  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby „Rekonstrukce 
veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, schválené dne 8. 4. 2020, 40. schůze RMČ, 
bod 8., nebyla podána žádná cenová nabídka.  
 



   

Schvaluje - V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové 
nabídky na dílo „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“       
 
1. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
2. FCC Žabovřesky, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746  
3. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
4. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
5. Karel Zeman, Černého 39, 625 00 Brno, IČ 62095773 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
6. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV) 
8. Marta Macháčková (referent OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 

28. Vytvoření společného školského obvodu 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit Smlouvu o vytvoření 
společného školského obvodu Základní školy Brno, Labská 27, příspěvková organizace uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ:44992785 a obcí 
Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice IČ: 00282294. Smlouva je přílohou tohoto 
bodu jednání. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Ostopovice. 
 

29. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném z bytu č. x, na ulici Kyjevská č. or. x – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném nájemci bytu č. 
x, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. or. x, ve výši 20% po dobu 4 měsíců. Ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat paní xxxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. x, v bytovém domě na ulici Kyjevská 
č. or. x, do 22.05.2020. 
 

30. Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného, příp. uplatnění práva na slevu z 

nájemného 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec zamítá žádost společnosti outdoor akzent s r. o., se sídlem Na strži 
2097/63, 140 00 Praha, IČ 00545911 o dočasné prominutí a snížení nájemného části pozemku p. č. 
2470 k. ú. Starý Lískovec. 



   

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

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec 

1) bere na vědomí 
stavbu: RVDSL5927_M_B_BOBO94-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 nového rozvaděče 
datových služeb v ulici Martina Ševčíka při křižovatce s ul. Pšikalova, na pozemku p. č. 823 k. ú. 
Starý Lískovec.  

 
Doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě souhlasil s vydáním 
územního rozhodnutí za podmínky: 
Nová skříň rozvaděče bude umístěna co nejblíže k hranici pozemku a tak, aby nebránila řádné 
údržbě veřejné zeleně. 

Pozemek p. č. 823 k. ú. Starý Lískovec bude po uložení přípojky NN uveden do původního stavu 
podle podmínek stanovených v koordinovaném stanovisku čj. MCBSLI/01093/20/OVš/45/Buš, Kap, 
které vydal OVš ÚMČ Brno-Starý Lískovec dne 2. 3. 2020. 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 832 k. ú. Starý Lískovec 
mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s. pro umístění kabelové přípojky NN a 
nového rozvaděče datových služeb. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu ve lhůtě do 
5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

32. Parkoviště na ul. Kyjevská a Labská, Brno-Starý Lískovec (studie) 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s akcí: Parkoviště na ul. Kyjevská a Labská, Brno-Starý 
Lískovec ve stádiu studie. Ukládá OVš zaslat BKOM a. s. vyjádření MČ ve lhůtě do 5 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

33. Pronájem části pozemku p. č. 2417/1 pro umístění kontejneru na sportovní náčiní a materiál 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku (15 m2) p. č. 2417/1 k. ú. Starý Lískovec pro umístění 
kontejneru na sportovní náčiní a materiál mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupenou starostou MČ Mgr. Vladanem Krásným a Sdružením Hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Starý Lískovec – Sport, se sídlem Malostranská 6/15, 625 00 
Brno, IČ 71248668, zastoupeným starostou sboru panem Petrem Dvořákem podle návrhu, jenž je 
přílohou zprávy. Kontejner bude umístěn u vstupu na psí výběh mezi ul. Irkutskou a dálnicí D1 ze 
strany od „mlýna“. Usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1 2016 byla pověřena podpisem 
nájemních smluv Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

Stanoví nájemné pro rok 2020 ve výši 50 Kč za m2 a rok. 

Ukládá OVš předložit nájemní smlouvu k podpisu Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 
dobrovolných hasičů Starý Lískovec – Sport do 5 dnů po rozeslání zápisu z této schůze RMČ. 
 

 



   

34. Změna účelu užívání stánku na pozemku p. č. 2405/89 při ul. Jemelkova 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou účelu užívání stánku umístěného na pozemku p. 
č. 2405/89 k. ú. Starý Lískovec, kterou bude změna sortimentu z novinového stánku na sortiment: 
cukrovinky, nealkoholické nápoje, zmrzlina a doplňující zboží, s podmínkou vyloučení jakýchkoliv 
alkoholických nápojů. Ukládá OVš po změně vlastníka stánku předložit návrh smlouvy na pronájem 
pozemku p. č. 2405/89 k. ú. Starý Lískovec. 
 
35. Rozpočtové opatření č. 10 —změna položky u transferu z města, transfer z MMR na projekt 

„Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“, navýšení odměn neuvolněným členům ZMČ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

36. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ III „        

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas se zapojením příspěvkových organizací: 
- Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
- Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
- Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 20, příspěvková organizace 
- Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace 

 
do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání o podporu 
zjednodušených projektů, tzv. Šablony III, pro mateřské a základní školy a pověřuje starostu Mgr. 
Vladana Krásného podpisem dokumentů. Dále ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele 
jednotlivých příspěvkových organizací a MMB OŠMT. 


