
   

 

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

Informace z usnesení 44. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 20.05.2020 

 
1. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Stanovisko ke Kontrolnímu zjištění z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené 

orgánům MČ Brno-Starý Lískovec – nápravná opatření 
3. Park ul. Kroupova, dílčí část vodní dílo – vsakování dešťových vod   
4. Rozpočtové opatření č. 11 – transfer SPOD, navýšení poštovních služeb 
5. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na 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 17, 19, Brno-Starý Lískovec,, 

6. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – restaurační zahrádka - kavárna u polikliniky 
7. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec – vyjádření k PD pro územní řízení 
8. Havárie vodovodu – zahrada Jemelkova, účel. komunikace U Hřiště – uvedení do původ. 

stavu 
9. Obecně závazná vyhláška SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích – 

záměr RMB 
10. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k PD pro územní řízení 
11. Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 09 2 500 10 00120 
12. Výpověď nájmu bytu 
13. Rozpočtové opatření č. 12 – pronájem mobilních wc u hřiště Sluníčka 
14.  Prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění 

restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst 
z moci úřední 

15. Návrh na změnu OZV statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích 
16. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2020 
17. Umístění 2 ks mobilních WC, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu) 
18. Labská: zastávka MHD, parkovací místa K+R 
19. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky č. 593/3 
20. Záměr prodeje podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6, Brno vlastníkovi bytové 

jednotky č. 593/9 
21. Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby 

„Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele 
(VZMR)  

22. SOD č. 09 9 500 20 00033, Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné 
zeleně stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, (VZMR)  

23. Žádost o změnu územního plánu 
 

 

 

 

 

 

 



   

1. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu k bytu č. 1, o velikosti 2+1, 
v budově na ulici Oderská č. o. 2, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, o velikosti 2+1, v budově na ulici Oderská č. 
o. 2, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2020. 
 

2. Stanovisko ke Kontrolnímu zjištění z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené 

orgánům MČ Brno-Starý Lískovec – nápravná opatření 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vzít na vědomí: 

1. Závěry z „Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské 
části Brno-Starý Lískovec“ (viz. Příloha č. 1). Kontrola byla provedena na základě pověření 
OKO/03-02/2020 vydaném vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města 
Brna dne 03.01.2020 v měsících lednu až březnu roku 2020.  

2. Přijatá a učiněná opatření k nápravě a zamezení jejich opakování ze strany Úřadu městské 
části Brno-Starý Lískovec (viz příloha č. 2),  

uložit tajemnici úřadu zveřejnit informaci o jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý 
Lískovec v této věci na úřední desce Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec a zaslat tuto 
informaci Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna.  
 

3. Park ul. Kroupova, dílčí část vodní dílo – vsakování dešťových vod   

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí realizovat vodní dílo vsakování dešťových vod 
v rámci stavby „Park ul. Kroupova“. Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit 
v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu 
MČ Brno-Starý Lískovec“ oslovení a výběr zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti na vodní dílo vsakování dešťových vod v rámci stavby „Park ul. Kroupova“. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 11 – transfer SPOD, navýšení poštovních služeb 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

5. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na 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 17, 19, Brno-Starý Lískovec,, 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Pro 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“ 
 



   

jmenuje členy hodnotící komise ve složení min. 5 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. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Iva Staňková (tajemnice) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 
10. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komisí firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 

6. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – restaurační zahrádka - kavárna u polikliniky 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zařazením restaurační zahrádky do nařízení Statutárního 
města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších nařízení takto: 
lokalita č. 13, p. č. 2842/1, k. ú. Starý Lískovec ul. U Pošty u č. 14, výměra 18 m2, doba prodeje: 
denní, max. do 22.00 hod., s poznámkou – bez možnosti hudební produkce a ukládá OVš sdělit 
společnosti Poliklinika Starý Lískovec, s r. o., provozovna U Pošty 402/14, Brno, IČ 46979131 
usnesení do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze schůze RMČ.  
 

7. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec – vyjádření k PD pro územní řízení 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec 

1) bere na vědomí stavbu: 
Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec podle dokumentace zpracované společností 
Hexaplan International s r. o., se sídlem Šámalova 720/72, Brno, IČ 80745665 datované původně 
říjen 2019 a následně z důvodu středního nepřijatelného rizika plynoucího z povodňové mapy 
revidované v lednu 2020 a doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě 
souhlasil s vydáním územního rozhodnutí, 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. Havárie vodovodu – zahrada Jemelkova, účel. komunikace U Hřiště – uvedení do původ. stavu 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanoví podmínky, pro uvedení pozemku p. č. 287/1 – zahrada a 

sousedícího pozemku p. č. 2478/1 – účelová komunikace, oba k. ú. Starý Lískovec do 
původního stavu: 

1. Při pracích na odstranění havárie vodovodu na pozemku p. č. 287/1 k. ú. Starý Lískovec jste 
povinni dodržet zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášku statutárního města Brna č. 15/2007 o 
ochraně zeleně v městě Brně a vyhlášku statutárního města Brna č. 4/2016 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 



   

2. Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi jste povinni dodržet 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.  

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

4. Při stavebních pracích nesmí být zemina, stavební odpad a stavební materiál ukládány na 
hromady ke stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány. 

5. Zabezpečíte na vlastní náklady prostor zahrady na pozemku p. č. 287/1 k. ú. Starý Lískovec 
účelové komunikace na pozemku p. č. 2478/1 k. ú. Starý Lískovec proti poškození.  

6. Za stav a údržbu výše označených ploch odpovídáte až do doby zpětného převzetí. 

7. Odpovídáte za udržování čistoty v předmětné zahradě a bezprostředně navazujícího veřejného 
prostranství. 

8. V případě, že během stavby dojde k úniku odpadů nebo stavebního materiálu do zahrady nebo 
na okolní plochy veřejného prostranství, je Vaší povinností tyto neprodleně odstranit a 
zlikvidovat v souladu s platnou legislativou na vlastní náklady.  

9. Po ukončení prací uvedete zahradu na pozemku p. č. 287/1 k. ú. Starý Lískovec do původního 
stavu, porušené povrchy trávníků zahrnete, zeminu zhutníte, urovnáte, odstraníte zbytky 
stavebního materiálu a odpadů, pokryjete 10 cm vrstvou prosáté zeminy, zachováte niveletu 
původního terénu, povrch ohumusujete, osejete travním osivem (parková směs) a budete 
pečovat o travní porost až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 6x pokosíte. Propady budete 
průběžně zasypávat.  

10. Rozebrané oplocení opravíte a zabezpečíte tak, by plnilo svoji funkci. Po dobu, než bude 
pozemek předán zpět správci a plot opraven, zabezpečíte zahradu proti vstupu cizích osob.  

11. Účelovou komunikaci na pozemku p. č. 2478/1 k. ú. Starý Lískovec uvedete do původního stavu 
a očistíte. Pokud dojde k poškození účelové komunikace, jste povinni provést opravu na vlastní 
náklady podle podmínek správce. 

12. Ve stavu podle bodů 9. a 10. zahradu převezme protokolárně pracovník OVš ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec Bc. Novosádová, tel. 547 139 245, 724 573 421. Účelovou komunikaci na pozemku p. 
č. 2478/41  k. ú. Starý Lískovec převezme paní Honzová, pracovnice OVš ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec, tel 547 139 231, 725 488 813. Přejímku oznámíte v obou případech 14 pracovních 
dnů předem. Přejímka zahrady se může uskutečnit pouze ve vegetačním období mezi 1. 4. až 
31. 10. příslušného roku, pokud není dohodnuto jinak. 

13. Zjištěné závady jste povinni odstranit v dohodnutém termínu. Nebudou-li plochy ve 
stanoveném termínu v náležitém stavu předány zpět ÚMČmB, Brno-Starý Lískovec a nebudou-
li ve stanoveném termínu uvedeny do původního stavu, bude s Vámi zahájeno správní řízení 
o uložení pokuty za porušení platného zákona o přestupcích a platného zákona o obcích. 
Uložením pokuty není dotčena povinnost uvedení ploch do původního stavu nebo náhrada 
způsobené škody (nákladů vynaložených na provedení nápravy). 

Ukládá OVš sdělit podmínky pro uvedení pozemků p. č. 287/1 a 2478/1 oba k. ú. Starý Lískovec do 
původního stavu a. s. Brněnské vodárny a kanalizace se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno do 5 
dnů po rozeslání zápisu z této schůze RMČ. 
 

 



   

9. Obecně závazná vyhláška SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích – 

záměr RMB 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení bodu č. 3/41 ze dne 22. 4. 2020 a doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit: 

-  s vydáním nové obecně závazné vyhlášky SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku podle 
předloženého návrhu, 

-  se zrušením obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, ve znění obecně závazných vyhlášek SmB č. 9/2011, 6/2013 a č. 5/2017 a požádat 
OVV MmB o zařazení textu do přílohy nové vyhlášky pro městskou část č. 9. Brno-Starý Lískovec 
takto: 

„v okruhu 30 m od: 

- prodejny Albert a restaurace na ul. Kurská 
- prodejny Albert na ul. U Pošty 12, polikliniky na ul. U Pošty 14 a pošty na ul. U Pošty 16 
- restaurace na ul. U Hřiště 21 a 
- ulic: Jemelkova, Klobásova, Kosmonautů 15-17, Labská 11-25, Mikuláškovo nám., Osová, Příčky 3-
7, Vltavská“  
- park při křižovatce ulic Klobásova a Točná 
- výběžiště pro psy při ulicích Labská, Dunajská 
- výběžiště pro psy při ulicích Bosonožská, Irkutská 

 

10. Městský blok „Belle Rock“ – vyjádření k PD pro územní řízení 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec se seznámila se záměrem stavby Městský blok „Belle Rock“ podle 
dokumentace zpracované projekční společností Pelčák a partner architekti,  s r. o., se sídlem 
Dominikánské nám. 2, Brno a datované 3/2020 a doporučuje starostovi, aby v územním řízení k 
předmětné stavbě nesouhlasil s vydáním územního rozhodnutí, dokud do projektu nebude 
zapracováno dopravní napojení této stavby na ul. Jihlavskou, a to přes lokalitu Západní Brána Jak 
ulice U Penzionu, tak ulice Osová nárůst dopravy kapacitně nezvládnou, také i s ohledem na 
staveništní dopravu a stanovil další podmínky na základě požadavků Komise ŽP Rady MČ Brno-
Starý Lískovec a OVš ÚMČ Brno-Starý Lískovec, úseku ŽP:  

1)    úbytek zeleně kompenzovat v rámci stavby zejména vzrostlými listnatými stromy (obvod 
kmene při výsadbě 18 – 20 cm) 

2)    doplnit vodními plochami – např. fontány 

3)    nepoužívat živičné povrchy, ale zámkovou dlažbu, zatravňovací dlaždice 

4)    zajistit stínění pergolami 

5)    využít prvky „kontejnerové“ zeleně   

6)    dodržet ustanovení vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě 
Brně  

7)    zajistit odpady na stavbě tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu úniku, jak klimatickými 
podmínkami (roznos odpadů větrem apod.), tak prostřednictvím nepovolané osoby. Bude 
prováděn denní úklid staveniště a užívaných ploch veřejné zeleně, zajistit okamžitý úklid i 
okolních ploch veřejné zeleně a veřejného prostranství v případě roznosu odpadů nebo 
stavebního materiálu 



   

8)    dodržet vyhlášku statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství 

9)    odstraňovat průběžně znečištění veřejných cest v průběhu stavby a zejména preventivně 
bránit vzniku znečištění, pro zamezení případné prašnosti zajistit kropení zpevněných ploch 

10) projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat opatření proti hluku při 
výstavbě, opatření proti prašnosti, opatření k zajištění pohody bydlení obyvatel bezprostředně 
sousedícího sídliště - na ul. Labská, Vltavská, Mikuláškovo náměstí, Osová, v penzionu pro 
seniory Mikuláškovo náměstí, Fakultní nemocnice Bohunice - během výstavby a opatření proti 
úniku odpadů ze staveniště, ať již klimatickými podmínkami nebo nepovolanými osobami  

11) v rámci sadových úprav budou zvoleny k výsadbě zejména dřeviny odolné vůči imisím, zasolení 
půdy, suchu, druhy původní (domácí) a rezistentní vůči chorobám a škůdcům  

12) preventivně zabezpečit vozidla a mechanizaci stavby proti únikům pohonných hmot, olejů a 
dalších provozních kapalin do půdy, v případě kontaminace zajistit odtěžení této půdy a 
odbornou sanaci předmětného místa  

13) dlouhodobě odkryté půdní povrchy a mezideponie výkopků a zemin ochránit proti napadení 
plevelnými invazivními rostlinami a zabezpečit je proti šíření invazivních druhů rostlin, odkryté 
půdní povrchy a mezideponie výkopků a zemin udržovat je v bezplevelném stavu tak, aby 
nedošlo k šíření plevelů na intenzivně udržované plochy veřejné zeleně městské části 

Přepracovaná projektová dokumentace bude znovu předložena MČ Brno-Starý Lískovec 
k posouzení. 

Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli a Kanceláři architekta města Brna ve lhůtě do 5 dnů 
po rozeslání výpisu.  
 

11. Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 09 2 500 10 00120 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 09 2 500 10 
00120 uzavřené dne 8.11.2010 mezi smluvními stranami Statutární město Brno, Městská část Brno 
– Starý Lískovec, na straně pronajímatele a Česká republika-Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099, na straně nájemce. 
Předmětem Dodatku č. 3 je změna doby nájmu. Dodatek č. 3 je přílohou tohoto bodu jednání, 
ukládá OVV předložit Dodatek č. 3 k podpisu oběma smluvním stranám. 
 

12. Výpověď nájmu bytu 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dáním výpovědi nájmu bytu bytu č. xx, o velikosti 1+0, 
situovaného v 6. podlaží domu č.p. 351, č.or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, ukládá OVV zaslat 
výpověď nájmu bytu manželům Evě a Petru Soldátovým. 
 

13. Rozpočtové opatření č. 12 – pronájem mobilních wc u hřiště Sluníčka 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 



   

14. Prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění 

restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst z moci 

úřední 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Úřadu MČ Brno-Starý Lískovec vydání rozhodnutí 
z moci úřední, kterým se promine místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro umístění 
restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst z důvodu 
mimořádné situace u níže uvedených subjektů:  

 
BROCKMAN S.R.O. – Jemelkova 31, restaurační zahrádka, Pavin Caffé, 2 376 Kč 
JOSEF REJDA – Bosonožská 7 B, restaurační zahrádka + občerstvení před provozovnou, 21 960 Kč 
KARLOVA PEKÁRNA S.R.O. – Vltavská 4, restaurační zahrádka, 3 528 Kč 
 

15. Návrh na změnu OZV statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
navrhovanou změnu ve vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, která 
se týká osvobození od poplatku držitele canisterapeutických psů.  

Ukládá předkladateli předložit navrhovanou změnu OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích 
k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Brno–Starý Lískovec.  
 

16. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2020 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit účetní 
závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2019, dle přílohy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků k 31. 12. 2019 ve výši 
11 864 228,96 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec, doporučuje Zastupitelstvu 
MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za 
rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Starý 
Lískovec za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky k 31. prosinci 2019. 
 

17. Umístění 2 ks mobilních WC, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu) 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   
 
1) umístění 2 ks mobilních WC na hřiště „Sluníčka“ (ulice Oderská x Vltavská) s týdenním vývozem 

a  
 
2) k zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – „Pronájem mobilních WC na hřiště Sluníčka v MČ 

Brno-Starý Lískovec“ pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

JOHNNY SERVIS s.r.o. 
Tetín 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 

153 dní, cena za den 100 Kč bez DPH, 
tzn.  15 300 kč 

1. 

WC HELP s.r.o., U Sýpky 427, Rajhradice 664 61 22 týdnů, cena 800 Kč bez DPD za 2. 



   

IČ: 262 57 866 týden, tzn. 17 600 Kč 

SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 
Brno, IČ: 60696834  

22 týdnů, cena 800 Kč bez DPH za 
týden, tzn. 17 600 Kč 

2. 

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Tuřanka 115, 
627 00 Brno, IČ: 49551655 

22 týdnů, cena 900 Kč bez DPH za 
týden, tzn. 19 800 Kč 

3. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 14. 5. 2020, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla 

JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a ukládá odboru všeobecnému 
s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku a vytvořit objednávku.  
 

18. Labská: zastávka MHD, parkovací místa K+R 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se záměrem vybudování staveb: „Ulice Labská – parkovací 
místa K+R“ a „Ulice Labská – zastávka MHD Labská směr centrum“ podle předložených 
koordinačních situací, zpracovaných BKOM a. s., Renneská 1a, Brno a datovaných duben 2020 a 
ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  

 

19. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky č. 593/3 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ schválit: 

1)  prodej alikvotního podílu o velikosti 5970/130783 na pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec – 
zastavěná plocha a nádvoří vlastníkovi jednotky č. 593/3 – byt v domě Osová 593/6, Brno 
postaveném na pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec ve smyslu záměru města Brna, schváleného 
zastupitelstvem města Brna ze dne 14. 1. 2020 a zveřejněného na úřední desce města Brna v době 
od 31. 1. do 17. 2. 2020, 

2)  uzavření kupní smlouvy na alikvotní podíl o velikosti 5970/130783 na pozemku p. č. 2760 k. ú. 
Starý Lískovec – zastavěná plocha a nádvoří mezi vlastníkem bytové jednotky č. 593/3 v domě 
Osová 593/6, Brno p. Peterem Palčekem, bytem Osová 593/6, Brno a statutárním městem Brnem 
zastoupeným starostou MČ Mgr. Vladanem Krásným na základě plné moci udělené primátorkou 
města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou; smlouva bude uzavřena podle předloženého návrhu 
s kupní cenou 32. 914,- Kč, 

3)  text dokumentů: 
a) výše uvedeného návrhu kupní smlouvy  
b) formulářů: 
- Nabídka prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku vymezené jednotky 

v domě Osová 593/6 v Brně-Starém Lískovci, 
- Přijetí nabídky prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku vymezené 

jednotky, 
- Prohlášení vlastníka jednotky ve věci úhrady bezdůvodného obohacení za užívání alikvotního 

podílu pozemku od nabytí bytové jednotky do vlastnictví do zápisu vlastnického práva 
k příslušného podílu pozemku do katastru nemovitostí“ 

jako vzorových pro vyřizování případných dalších žádostí o odkup alikvotního podílu pozemku pod 
bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8, Brno a ukládá OVš předložit materiál na VII. zasedání ZMČ.  

 



   

20. Záměr prodeje podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6, Brno vlastníkovi bytové 

jednotky č. xxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo se záměrem prodeje 
alikvotního podílu 5970/130783 pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví vlastníkovi 
vymezené jednotky xxxxxx v bytovém domě Osová 593/6, Brno postaveného na tomto pozemku p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ukládá OVš předložit materiál na VII. zasedání ZMČ.  

 

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

„Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, výběr zhotovitele (VZMR)  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Následná 
péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně stavby „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“ dle předložené cenové nabídky, ze dne 19. 5. 2020, 
zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 

22. SOD č. 09 9 500 20 00033, Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné 

zeleně stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“, (VZMR) 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 00033 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem Zemanem, Černého 39, 
635 00 Brno, IČ 62095773, na službu Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované 
veřejné zeleně stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství u DONU, Brno-Starý Lískovec“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 

23. Žádost o změnu územního plánu 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec žádá určeného zastupitele, RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., 
o podání písemného podnětu na proces změny stávajícího Územního plánu města Brna, spočívající 
v částečném vymezení nestavební plochy – volné, stabilizované, funkční využití ZO (plocha 
městské zeleně) na plochu stavební, návrhovou, funkční využití DP (významná parkoviště), ukládá 
vedoucí Stavebního úřadu neprodleně seznámit určeného zastupitele s tímto usnesením Rady 
městské části Brna–Starý Lískovec. 
 


