
   

 

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

Informace z usnesení 51. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 29.07.2020 

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

jádra v bytě č. 26 situovaném v 6. patře domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00047, Vratislav Šustr 
3. Výměna ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý 

Lískovec 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2020 - Lískovec je boží! z.s. 
7. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn II. pol. 2019/2020 
8. Nové veřejné osvětlení Brno, ZŠ Labská – žádost o vyjádření pro územní řízení 
9. Svěření pozemků p. č. 2270/5, 2270/7 a 2270/8 k. ú. Starý Lískovec 
10. Pergola Kosmonautů 19, absence cenových nabídek (VZMR) po 2. výzvě   
11. Realizace úpravy veřejné zeleně – prošlapy OC Kurská, objednávka č. 111/2020 
12. Žádost p. xxxxxxxxx o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů   
13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice a 

výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích 
MČ Brno–Starý Lískovec“ 

14. Rozpočtové opatření č. 20 — poskytnutí dotace spolku Lískovec je boží!, navýšení vlastních 
příjmů, změna zatřídění transferu na kontejnerová stání 

15. Zakázka malého rozsahu „Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 
Brno-Starý Lískovec“ -výběr zhotovitele 

16. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 20 00055 pro zakázku malého rozsahu na zakázku malého 
rozsahu „Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý 
Lískovec“ 

17. Pronájem volných bytů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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

jádra v bytě č. 26 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. 26 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 124.694 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 

2. Smlouva o dílo č. 09 9 400 20 00047, Vratislav Šustr 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 20 00047 
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. 26, nacházejícím se v 6. patře domu č. 
or. 33 ulice Labská v Brně v celkové ceně 124.694 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 00047 smluvním stranám k podpisu v termínu do 14.08.2020. 
 

3. Výměna ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý Lískovec 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu stávajícího ohřívače teplé vody 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý Lískovec, z důvodu překročení jeho 
životnosti a s tím souvisejících možných dalších havárií vody. Kvalifikovaný odhad ceny pro výměnu 
předmětného ohřívače teplé vody činí 218.272 tis. Kč bez DPH, pověřuje Odbor správy budov a 
bytů k provedení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené výměny stávajícího ohřívače teplé 
vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý Lískovec. 
 

4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 28 o vel. 1+kk, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 28 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 61,54 
Kč/m2/měsíc dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, účinných od 
01.10.2017, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování 
dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, souhlasí Bytový 
odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2020.   
 

 



   

5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 34 o vel. 1+kk, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
34 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc dle Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna, schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva 
města Brna dne 20.06.2017, účinných od 01.10.2017, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí  Brno-Starý Lískovec a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že pokud bude hrazen nájem, 
nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě 
zvláštního určení, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2020.   
 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 

rok 2020 - Lískovec je boží! z.s. 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a příjemcem dotace Lískovec je boží! z.s. v částce 20 000 Kč 
s číslem smlouvy 099 300 20 00052, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání, pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy do 14.8.2020 a OSŠK k rozeslání smlouvy a informování žadatele. 
 
7. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn II. pol. 2019/2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené bodové ohodnocení práce ředitelek/lů za II. 
pololetí roku 2019/2020, které je součástí navrhování odměn. 
 

Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ Brno, Labská 27 
Mgr. Michal Dlouhý 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

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

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem napravena 

5 5 

 
 

Organizace: 
Ředitel:  

ZŠ Brno, Bosonožská 9 
Mgr. Lenka Špačková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

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

25 25 



   

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel:  

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

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

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

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel: 

Mgr. Lucie Žigárdyová 
MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Labská 7 
Irena Andrlíková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Bosonožská 4 
Mgr. Šárka Pantůčková 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 



   

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Oderská 2 
Hana Milotová 

Kritérium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

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

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 
 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB, OŠMT  
do 31. 8. 2020. 
 
8. Nové veřejné osvětlení Brno, ZŠ Labská – žádost o vyjádření pro územní řízení 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Nové veřejné osvětlení Brno, ZŠ Labská podle 
předložených situací, vypracovaných a. s. Technické sítě Brno, Barvířská 5, Brno a datovaných 
06/2020, souhlasí s doplněním výložníku na stávající stožár VO k osvětlení schodů od ul. Oderské 
k ZŠ Labská 27 a doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě souhlasil 
s vydáním územního rozhodnutí pouze pro: 

doplnění VO podél účelové komunikace pro zásobování školní kuchyně ZŠ Labská a osvětlení 
schodů vedoucích do vnitrobloku za domem Labská 29 podle situačního výkresu č. 1 zpracovaného 
Ing. Bomberou, TSB, a. s. a datovaného 06/2020 při splnění následujících podmínek:  

1) před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (tel. 547 139 231, 725 488 813, 
e-mail lucie.honzova@staryliskovec.cz) za účelem předání účelové komunikace na části 
pozemku p. č. 2204/3 v úseku mezi ul. Labská a schody do vnitrobloku za domem Labská 29 

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

3)  nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch  
4) každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek ÚMČ 

Brno-Starý Lískovec na náklady zhotovitele 
5)  nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 
6)  bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce 
7)  dotčené povrchy budou obnoveny do původního stavu dle pokynů správce komunikace 
8)  trasa kabelu bude vzdálena min. 1,5 m od stávajících dřevin (stromů a keřů) 
9)  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. 

10) kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti. Stavebník vyzve ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, 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   

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

12) o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně za účelem výkopových prací požádá stavebník, 
příp. jím pověřený dodavatel stavby před zahájením stavby na Úřadě městské části města Brna, 
Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, úsek ŽP, Oderská 4, 625 00 Brno a veřejnou zeleň si 
fyzickou přejímkou převezme do užívání před zahájením stavby. Na plochách veřejné zeleně 
mimo hranice staveniště nesmí být odkládán stavební materiál, odpady, mechanizace pro 
stavbu apod. 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.  

13) po ukončení prací, v případě veřejné zeleně, 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 

14) při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost dále 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 doporučuje starostovi, aby nesouhlasil s vydáním územního rozhodnutí pro osvětlení 
prostranství před ZŠ Labská do určení správce odvodnění dotčeného prostranství, které je 
účelovou komunikací. Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení 
starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
9. Svěření pozemků p. č. 2270/5, 2270/7 a 2270/8 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti Majetkovému odboru MmB o 
svěření pozemků p. č. 2270/5, 2270/7 a 2270/8 k. ú. Starý Lískovec a jejich zařazení do 
přílohy 4., části III – ostatní nemovitý majetek. Ukládá OVš vypracovat žádost o svěření 
předmětného pozemku a zaslat MO MmB. 
 
10. Pergola Kosmonautů 19, absence cenových nabídek (VZMR) po 2. výzvě   

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
realizace díla „Pergola Kosmonautů 19“, nebyla podána žádná cenová nabídka. Ukládá Odboru 
všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, předložit k projednání a 
schválení radě městské části nové zadání předmětné veřejné zakázky a oslovení firem k podání 
cenových nabídek, s termínem realizace díla v r. 2021.  
 

11. Realizace úpravy veřejné zeleně – prošlapy OC Kurská, objednávka č. 111/2020 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí text výzvy – zadávací dokumentace k podání cenové 
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy p. č. 2405/74 a 2419/1 k. ú. 
Starý Lískovec, OC Kurská“, která tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení 
následujících uchazečů k podání nabídky – FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 
28297849; Roman Kimmel, Oblá 28, 634 00 Brno, IČ 15198880; ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 
17, 612 00 Brno, IČ 64509931; Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 



   

 
Uděluje výjimku Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec z Pravidel pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Sadové úpravy p. č. 2405/74 a 2419/1 k. ú. Starý Lískovec, OC Kurská“. 
 
Schvaluje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy p. č. 2405/74 a 2419/1 k. 
ú. Starý Lískovec, OC Kurská“, dle předložené cenové nabídky, doručené ze dne 3. 7. 2020, 
zhotovitele díla Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773 a objednávku č. 111/2020, 
která je autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku do 20. 8. 2020.  
 

12. Žádost p. xxxxxxxxxxxxxx o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů   

 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se nebylo přijato usnesení: 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odstraněním 2 ks laviček SONATA na pozemku veřejné 
zeleně p. č. 1684/23 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 15a (nad rodinnými domy ul. 
Kroupova), dle žádosti p. xxxxxxxxxxxxx a dalších 10 obyvatel ul. Kroupova a ulice Kosmonautů 17 
(dle podpisových listů). Žadateli a dalším obyvatelům se doporučuje při rušení nočního klidu a 
znečišťování veřejného prostranství volat městskou policii. V případě realizace plánovaného parku 
Kroupova lze, po novém projednání, lavičky odstranit, protože obyvatelé ulice Kosmonautů 17 a 19 
budou mít dostatek relaxačního a sociálního prostoru v tomto parku. Ukládá Odboru 
všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele a Místní organizaci 
Starý Lískovec Svazu tělesně postižených v ČR, zast. předsedkyní pí Lenkou Sládečkovou do 25. 8. 
2020. 
 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se nebylo přijato usnesení: 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním 2 ks laviček SONATA na pozemku veřejné 
zeleně p. č. 1684/23 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 15a (nad rodinnými domy ul. Krupova), 
dle žádosti p. xxxxxxx a dalších 10 obyvatel ul. Kroupova a ulice Kosmonautů 17 (dle podpisových 
listů).  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele a 
Místní organizaci Starý Lískovec Svazu tělesně postižených v ČR, zast. předsedkyní pí Lenkou 
Sládečkovou do 25. 8. 2020. 
 

13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice a 

výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ 

Brno–Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy k podání 
cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice a výstavba klecových 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“, 
který je přílohou tohoto bodu jednání 



   

 
s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ 25571192  

2. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 

3. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ 27732941 

 
se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek 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. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
7. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
8. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
9. Ing. Jiří Šlanhof (technický dozor) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 

14. Rozpočtové opatření č. 20 — poskytnutí dotace spolku Lískovec je boží!, navýšení vlastních 

příjmů, změna zatřídění transferu na kontejnerová stání 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 20, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

15. Zakázka malého rozsahu „Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 

Brno-Starý Lískovec“ - výběr zhotovitele 

 

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

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

BRYKA s.r.o., Brno – Staré Brno, Nové sady 
988/2, PSČ 602 00, IČ: 07899009 

92.686,- Kč 1. 

Rychlík Antonín, Bzenecká 11, 628 00 Brno, 
IČ 15184340 

109.174,- Kč 2. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 28. 7. 2020, prvního v pořadí dle ceny jako zhotovitele 
díla, a to BRYKA s.r.o., Brno-Staré Brno, Nové sady 988/2, PSČ 602 00, IČ: 07899009 a ukládá 
odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku 
a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 



   

16. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 20 00055 pro zakázku malého rozsahu na zakázku malého 

rozsahu „Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 20 000.. uzavíranou mezi 

objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 

Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem BRYKA s. r. o., Brno-Staré Brno, 

Nové sady 988/2, PSČ 602 00, IČ: 07899009, na akci „Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ 

Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 

Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 

ihned.  

 

17. Pronájem volných bytů 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší svoje usnesení č. 15 49. řádné schůze konané dne 01.07.2020, 
schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno, vel. 1+kk, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 001/20, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy na finanční částku 120.000 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě 
výše uvedené částky městské části Brno-Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Darovací smlouva a Smlouva o 
budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, ukládá OVV 
předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2020, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2020. 
 


