
 

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

 

VÝPIS 

 
ze 74. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec konané dne 7.4.2021  

 
1. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – XXXXXX 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
3. Společný nájem k bytu č. 10, Sevastopolská č.o. 1, Brno  
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXXX 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
13. Rozpočtové opatření č.4 – navýšení v oddílu Ochrana životního prostředí a Zájmová 

činnost 
14. Návrh SOD „Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno – Starý 

Lískovec“ 
15. Dopis Radě městské části Brno – Starý Lískovec od paní XXXXXX, bytem  

U Hřiště 26/1, 62500 Brno 
16. Projektová dokumentace Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 

Brno – Starý Lískovec, VZMR, výběr zhotovitele 
17. SOD č. 09 9 500 21 00008, PD Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni 

MČ Brno – Starý Lískovec, VZMR 
18. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
19. Svěření pozemků p.č. 2270/5, p.č. 2270/7, p.č. 2270/8 k.ú. SL 
20. Vyjádření ke změně stavby: Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, 

v lokalitě Pražská – Jemelkova před dokončením 
21. Návrh na svěření pozemků p.č. 998/11, p.č. 998/24, p.č. 461/6 k.ú. SL 
22. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 

zakázku „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý 
Lískovec“ 

23. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise  
na opakovanou veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního 
určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

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

25. Žádost o nahrazení kauce neodvolatelnou bankovní zárukou 
26. Vyjádření k umístění rampy u bytového domu Kosmonautů 414/9 a prodeji / 

pronájmu částí pozemků p.č. 2487/12 k.ú. Starý Lískovec – OPRAVA 



27. Pronájem nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 23, Brno-
Starý Lískovec – Centrum sociálních služeb, p. o. 

28. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
vstupního schodiště Labská 35 a 37“ 
 



1. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod práva nájmu bytu k bytu  
č. XX, XXXXXX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí 
nájemce XXXXXX, nar. XXXXXX, na XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu bytu k výše uvedenému bytu na dobu určitou 3 měsíců. 
Zároveň OSBB písemně vyzve nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení 
uhradil, a to nejpozději do 15.05.2021. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení 
ve stanovené lhůtě uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 
3 měsíců, tj. doby, na kterou byl nájem sjednán a další nájemní vztah se s nájemcem nebude 
uzavírat. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě uhrazena, 
bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 1 roku. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  
č. XX, XXXXXX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.04.2021. 
 
3. Společný nájem k bytu č. XX, Sevastopolská č.o. 1, Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, XXXXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 30.04.2021. 
  
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 15.04.2021.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 



Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení  
č. 29/119 ze dne 29.08.2018. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a Davidem Růžičkou, nar. 09.07.1995. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXX, nar.  XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX o velikosti 2+1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 

 



11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2021.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
 

13. Rozpočtové opatření č.4 – navýšení v oddílu Ochrana životního prostředí a Zájmová 
činnost 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

14. Návrh SOD „Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno – Starý 
Lískovec“ 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupenou 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, jako objednatelem  
a společností Dopravní stavby Brno, s.r.o., zastoupenou Ing. Martinem Matuškou, 
jednatelem a ředitelem, se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, jako zhotovitelem, ve výši 
428 224,01 Kč bez DPH, 518 151,05 Kč vč. DPH.  
Návrh smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá OVŠ zajistit realizaci. 
 
15. Dopis Radě městské části Brno – Starý Lískovec od paní XXXXXX, bytem  
U Hřiště 26/1, 62500 Brno 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dopis paní XXXXXX, bytem U Hřiště 
26/1, Brno ze dne 15.03.2021. 
 
16. Projektová dokumentace Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 
Brno – Starý Lískovec, VZMR, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší výběrové řízení pro zajištění veřejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve 
veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec vypsat nové výběrové řízení. 
 



17. SOD č. 09 9 500 21 00008, PD Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ 
Brno – Starý Lískovec, VZMR 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 00008 uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem SAFE TREES,  
s. r. o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 26935287, na zpracování projektové dokumentace 
„Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 

18. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
19. Svěření pozemků p.č. 2270/5, p.č. 2270/7, p.č. 2270/8 k.ú. SL 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí se zasláním žádosti Majetkovému odboru MmB  
o svěření pozemků p. č. 2270/5, p. č. 2270/7, p. č. 2270/8 k. ú. Starý Lískovec pro rozšíření 
areálu radnice MČ. 
Ukládá OVš odeslat žádost se všemi náležitostmi do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
RMČ. 
 

20. Vyjádření ke změně stavby: Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, v lokalitě 
Pražská – Jemelkova před dokončením 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala změnu stavby: Dopravní a technická infrastruktura 
pro výstavbu, v lokalitě Pražská – Jemelkova před dokončením podle dokumentace 
předložené Ing. Andreou Obručovou Čuperovou, Drásov 344, 664 24 a datované 9. 2. 2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal tuto 
změnu stavby: Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu, v lokalitě Pražská – 
Jemelkova před dokončením podle dokumentace předložené Ing. Andreou Obručovou 
Čuperovou, Drásov 344, 664 24 a datované 9. 2. 2021 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro výše jmenovanou změnu stavby před dokončením ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání 
výpisu. 
 

21. Návrh na svěření pozemků p.č. 998/11, p.č. 998/24, p.č. 461/6 k.ú. SL 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí se svěřením pozemků p. č. 998/11 (36 m2), p. č. 
998/24 (1676 m2) a p. č. 461/6 všechny k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města 
Brna městské části Brno-Starý Lískovec k pronájmu pouze za podmínky, že před předáním 
svěřených pozemků proběhne řádná údržba dřevin (řezy bezpečnostní a zdravotní) a travní 
porosty budou pokosené a v bezplevelném stavu. 
Ukládá OVš odeslat usnesení RMČ Majetkovému odboru MmB do 5 dnů po rozeslání výpisu 
z této schůze RMČ. 



22. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou zakázku 
„Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, 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. Jan Kovář (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 
10. Pavel Šimánek (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 
11. Mgr. Miroslav Plch (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 21.4.2021 od 10:00 
hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
23. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise  
na opakovanou veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení 
na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 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. Jan Kovář (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 
10. Pavel Šimánek (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 
11. Mgr. Miroslav Plch (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 14.4.2021 od 10:00 
hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 



Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
24. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu „Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 
 
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 VII“. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem souhlasu zřizovatele.  
Dále ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou. 
 
25. Žádost o nahrazení kauce neodvolatelnou bankovní zárukou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s finančním krytím případných škod při zvláštním 
užívání veřejné zeleně formou bankovní záruky a trvá na uzavření dohody o složení kauce  
za zvláštní užívání veřejné zeleně. 
Ukládá OVV zaslat usnesení RMČ Mgr. Bohatému. 
 
26. Vyjádření k umístění rampy u bytového domu Kosmonautů 414/9 a prodeji / pronájmu 
částí pozemků p.č. 2487/12 k.ú. Starý Lískovec - OPRAVA 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje 
usnesení č. 28/67 ze dne 25. 1. 2021 v bodech 3) a 4) a přijímá toto usnesení:  
3)  doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 

1.   souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2487/11 (ostatní plocha, zeleň – cca 2 m2) 
potřebné pro umístění rampy, 

2.   nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2487/12 (ostatní plocha, jiná plocha - cca 
6 m2) potřebné pro umístění rampy  

a 

4)  navrhuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby doporučilo odprodej celého pozem-
ku p. č. 2487/12 (ostatní plocha, jiná plocha - 53 m2) Společenství vlastníků jednotek Kos-
monautů 414/9, Brno IČ 29237645. 

V případě, že by společenství vlastníků nesouhlasilo s odkoupením celého pozemku p. č. 
2487/12, ponechat jeho část, potřebnou pro umístění rampy, pouze v pronájmu. 

Oba pozemky náleží do k. ú. Starý Lískovec.  

27. Pronájem nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 23, Brno-Starý 
Lískovec – Centrum sociálních služeb, p. o. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém 
domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č. or. 23, (velikost 45,73 m2) Centru sociálních 
služeb, příspěvková organizace, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039  
za účelem poskytování sociálních služeb za částku 1 Kč/m2/rok. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 09 2 400 20 00080 za účelem 
poskytování sociálních služeb mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem 
Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části 



Brno-Starý Lískovec, IČ: 44992785 a mezi Centrem sociálních služeb, příspěvková organizace, 
se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039, za nájemné 1 Kč/m2/rok. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor č. 09 2 400 20 00080 mezi smluvními stranami Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou 
městské části Brno-Starý Lískovec, IČ: 44992785 a mezi Centrem sociálních služeb, 
příspěvková organizace, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039, na dobu 
neurčitou, za nájemné 1 Kč/m2/rok, tj. 11,43 Kč čtvrtletně mimo služby spojené s užíváním 
nebytových prostor ve výši 130 Kč/čtvrtletí. Tyto nebytové prostory budou užívány za účelem 
poskytování sociálních služeb (neslouží k podnikání) Centra sociálních služeb, příspěvková 
organizace. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám  
k podpisu do 16.04.2021 
 
28. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
vstupního schodiště Labská 35 a 37“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního schodiště Labská 35 a 37“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. MTC-Stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543 
2. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 
3. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 46901850 
4. JIRMAL spol. s.r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČO: 27732941 
5. Waler s.r.o., Selská 1, 614 00 Brno, IČO: 25309536 
6. Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou, IČO: 12191949   
7. Ing. Roman Benža – IZOPOL, Merhautova 3 613 00 Brno, IČO: 12186830 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Vladan Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
3. Mgr. Tomáš Okřina, vedoucí Odboru správy budov a bytů 
4. Mgr. Jarmila Prátová, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
5. Marta Zavadilová, referent Odboru správy budov a bytů 
6. Vendula Nahálková, referent Odboru správy budov a bytů 

 
Ukládá OSBB oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 
 
 


