
 

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

 

VÝPIS 

 
ze 77. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec konané dne 5.5.2021 v 15:45 hodin  

 
1. Přechod nájemního práva – XXXXXXX 
2. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX, XXXXXXX 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX  
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX  
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX  
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX  
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
21. Nabídkové řízené na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování služeb 

datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového centra“ 
22. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00030, Beta Control s.r.o. 
23. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 

TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 

24. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

25. Souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím loga městské části 
26. SOD č. 09 9 500 21 00015, Pergola Kosmonautů 19, VZMR                
27. Doplnění VO u dětských hřišť 
28. Rozpočtové opatření č. 7 — navýšení oprav ve Středisku volného času 



 

1. Přechod nájemního práva – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
XXXXXXX, nar. XXXXXXX, na XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě  
na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXX, nar. XXXXXXX, na dobu určitou,  
2 roky, nájemné stanovené pro běžné obecní byty ve výši 92,51 Kč/m2/měsíc s tím, že částka 
bude každoročně navyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021. 
 
2. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXXXX, Dunajská č. o. 43, Brno, XXXXXXX a XXXXXXX, Žitná č.o. 7, Brno a XXXXXXX, 
Voroněžská č.o. 3, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o. 43, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
XXXXXXX, nar. XXXXXXX a XXXXXXX, nar. XXXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené 
nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.  
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX, XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXXXX, Kyjevská č. o. 3, Brno a XXXXXXX, Svážná č.o. 21, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXX, nar. XXXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.  
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
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. XX, 
v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno, s panem XXXXXXX, nar. XXXXXXX.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č. o. 17, Brno na dobu určitou, 2 roky , stanovené nájemné ve výši 61,54 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, Z7/41. zasedání 
dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 01.07.2020, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a XXXXXXX,  
nar. XXXXXXX, 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, pak Bytový odbor 
MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar.  XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – XXXXXXX 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 
22/46 ze dne 03.06.2020, 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení  
č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
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. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXXX, nar.  XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 



10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021. 
  
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí  Brno-Starý Lískovec a XXXXXXX, nar.  XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 29, 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 Tomášem Cupákem, nar. 17.10.1981. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   



16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar.  XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, 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 XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 

20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXXXX, nar. XXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.05.2021.   
 
21. Nabídkové řízené na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování služeb 
datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového centra“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Poskytování služby datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového centra“ 
provedla společnost: Beta Control s.r.o., Černého 58/60, 635 00, Brno, IČO: 606960522 jako 



nejvhodnější uchazeč na základě předložené nabídky a celkové nabídkové paušální ceny 
7 280 Kč bez DPH za měsíc. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 
 
22. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00030, Beta Control s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 21 00030 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 Beta 
Control s.r.o., Černého 58/60, 635 00 Brno, IČO: 60696052 zastoupené Ing. Radovanem 
Přikrylem, jednatelem společnosti, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
poskytování služeb datových přenosů CCTV z bytových domů do dohledového centra 
v celkové paušální ceně 7 280 Kč bez DPH měsíčně. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00030 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 14.05.2021. 
 
23. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v 
ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 29355257 
2. S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 
3. Truvia s.r.o., Školní 560/3, 664 47 Střelice, IČ : 015057785 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
5. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby - Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-
Starý Lískovec“ ve složení min 3 členů: 
 

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) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  



 
24. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Výměna výtahů v bytových domech zvláštního 
určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
3. Truvia s.r.o., Školní 560/3, 664 47 Střelice, IČ : 015057785 
4. Ing. Petr Řídký, Novosady 27, Moravany, 664 48, IČ : 03561569 
5. Ing. Radim Kobza, Erbenova 383/15, 602 00 Brno, IČ : 40376931 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby - Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici  
ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ ve složení min 3 členů: 
 

8. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
9. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
10. Jan Kovář (referent odboru všeobecného) 
11. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
12. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
13. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
14. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  

 
 
25. Souhlas MČ Brno-Starý Lískovec s použitím loga městské části 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec dává souhlas neziskové organizaci Knihovně Jiřího Mahena 
používat logo městské části Brno-Starý Lískovec na tyto účely: 
- k označování knih znakem, které byly danou městskou částí věnovány knihovně  
- užívání znaků při akcích, které jsou pořádány pobočkou v dané městské části 
- propagační účely 
a to na dobu neurčitou. 
Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení Mgr. Janu Vyklickou, tiskovou mluvčí neziskové 
organizace Knihovny Jiřího Mahena.  
 
 



26. SOD č. 09 9 500 21 00015, Pergola Kosmonautů 19, VZMR                
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 00015 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec,  
zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem 
DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921, na zhotovení 
„Pergola Kosmonautů 19“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 

27. Doplnění VO u dětských hřišť 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním veřejného osvětlení u dětských hřišť  
ve vnitroblocích domů Vltavská č. 1-3, Dunajská č. 1-5 a Dunajská č. 7-15. 
Ukládá OVš zaslat žádost o doplnění veřejného osvětlení u dětských hřišť ve vnitroblocích 
domů Vltavská 1-3, Dunajská 1-5 a Dunajská 7-15 Technickým sítím Brno, a. s.. 
     
28. Rozpočtové opatření č. 7 — navýšení oprav ve Středisku volného času 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


