
Informace z usnesení 68. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 29.4.2009 
 

1. Smlouva o dílo č.  09 9 400 09 00082, Šustr Vratislav, Vltavská č. o.19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00082 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Zednické a malířské práce, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 1, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu č.or. 19 na ulici Vltavská 
v Brně v celkové ceně 208 737,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje OSBB předložit smlouvu č. 09 9 400 
09 00082 smluvním stranám k podpisu do 10.5.2009. 
 
 

2. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) – dodatky ke smlouvě o 

nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z  nájemného  od 1.6.2009  po 
dobu 100 měsíců ( cena díla / 100 měsíců = měsíční sleva na nájemném ) nájemcům, kteří 
provedli výměnu oken na vlastní náklady v domech, kde byla schválena tzv. hromadná 
instalace plastových oken, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Nájemcům, kteří mají dluh na nájemném a plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu bude sleva poskytnuta až po zaplacení dluhu. Dále schvaluje text dodatku  ke 
smlouvě o nájmu bytu , která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje 
OSBB předložit dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu plastových oken, smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009. 
 
 
3. Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje s ohledem na MČ Brno – Starý 

Lískovec do roku 2013 – aktualizace 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí koncepční materiál zpracovaný MMB 
OŠMT „Obecní  školství ve městě Brně s ohledem na MČ Brno – Starý Lískovec a směry 
jeho vývoje do roku 2013“ a ukládá odboru sociálnímu, školství a kultury zapracovat 
připomínky týkající se  nedostatku míst v MŠ v Brně – Starém Lískovci a písemně je předat 
na MMB OŠMT v termínu do 29.4.2009. 
 
 

4. PO – předchozí souhlas v případě nabytí nemovitého majetku 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Postup pro udělení předchozího písemného 
souhlasu v případě nabytí nemovitého majetku ve prospěch zřizovatele prostřednictvím jím 
zřízené příspěvkové organizace, který je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 

 

 



5. Ukončení smlouvy o pronájmu, Uzavření smlouvy o pronájmu 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 

 
1. dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 07 00040  na pronájem 

ideálního podílu jedné pětapadesátiny pozemku garážového dvora zbudovaného na 
pozemku  p. č. KN 2707 k. ú. Starý Lískovec k datu 31. 5. 2009 a  

2. smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné pětapadesátiny 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2707 k. ú. Starý Lískovec  podle 
návrhů, které jsou přílohou zprávy, pověřuje starostu jejich podpisem a ukládá OVš 
předložit smlouvu k podpisu do 31. května 2009. 

 

6. Výsadba vánočního stromu 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání. 

 

7. Návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu. 
Ukládá OVV vyhotovit a zaslat návrh na vydání platebního rozkazu, bezodkladně.  
 
8. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 26 o velikosti 2+0 
na ul. Kyjevská 3  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu. Ukládá OVV 
vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu, 
bezodkladně.  
 
9. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 29 o velikosti 3+1 na 
ul. Vltavská 19 v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu. Ukládá OVV 
vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu, 
bezodkladně.  
 

 


