
Informace z usnesení 71. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.5.2009 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 3, Vltavská č.o.21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 3 situovaném v 1. podlaží domu č.or. 21 na ulici Vltavská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331,  jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 228 660,20,- Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 26, Labská č.o.1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 26 situovaném v 7. podlaží domu č.or. 1 na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 636 00 Brno, jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 332 475,00,- Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 2, Kyjevská č.o.1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 2 situovaném v 1. podlaží domu č.or. 1 na ulici Kyjevská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč:  MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 302 646,00,- Kč včetně 
DPH.Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – 
Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Oprava usnesení : Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 9 přijaté na 64. schůzi konané dne 
18. 3.2009 a schvaluje výměnu bytů  Kurská č.o.6, Brno a   Uzbecká č.o. 26, Brno. Dále 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.23, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o.6, Brno, dle smluvních   podmínek předchozího  nájemce,  tj. smlouva o 
nájmu bytu   na   dobu   neurčitou,  regulované  nájemné  a uzavření smlouvy o nájmu bytu  
k bytu č.P6, o velikosti 3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.31, Brno, dle smluvních 
podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu  na dobu určitou 2 let, nájemné ve 
výši 60,00 Kč/m2/měsíc, které bude každoročně navyšováno o míru inflace vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout výši nájemného dle nařízení vlády č. 
146/2003 Sb. Platnost smlouvy o nájmu bytu je zde také podmíněna uzavřením dohody o 
vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu. Pověřuje OSBB 
předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 29.5.2009. 
 
 

 



5. Pronájem bytu č. P6 pro PVO, Labská 31 – notářský zápis se svolením 

k vykonavatelnosti 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle 
ustanovení §274 písm. e) o.s.ř.., který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o nájmu bytu  
k bytu č. P6 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, uzavřené mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a nájemcem. Notářský zápis je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje OSBB předložit notářský zápis smluvním stranám 
k podpisu do 29.5.2009. 
 
6. Žádost o prodloužení termínu úhrady zbývajícího poplatku z prodlení –  bývalý 

nájemce bytu č. 7, Dunajská č.o.21 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 2 přijaté na 59. schůzi konané dne 
21.1.2009, ve kterém trvala na svých usneseních č. 1/56 ze dne 26.11.2008, ve kterém trvala 
na usnesení č. 6/32 ze dne 5.3.2008, v němž trvala na usnesení č. 25/18 ze dne 24.10.2007, ve 
kterém doporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit prominutí poplatku 
z prodlení ve výši 60 % tj.      101 345,- Kč z částky poplatku z prodlení 168 909,- Kč nájemci 
bytem Dunajská 21/7, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40 % poplatku z prodlení 
tj. 67 564,- Kč a soudní poplatek za náklady řízení ve výši 3 650,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.1.2008, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2008 a doporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec trvat na svém usnesení č. 18 přijatém na IV./07 řádném zasedání konaném dne 
13.12.2007 a doporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec trvat na svém usnesení č. 2 
přijatém na VI./08 zasedání konaném dne 19.3.2008 a doporučila Zastupitelstvu MČ Brno – 
Starý Lískovec trvat na svém usnesení č. 2 přijatém na IX./08 zasedání konaném dne 
11.12.2008 a doporučuje   Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec revokovat své usnesení 
č. 2 přijaté na X./09 zasedání konaném dne 12.3.2009 a schválit prominutí poplatku 
z prodlení ve výši 60 % tj. 101 345,- Kč z částky poplatku z prodlení 168 909,- Kč bývalému 
nájemci  bytem Dunajská č.o. 21, Brno s tím, že je povinen uhradit zbývajících 40 % poplatku 
z prodlení tj. 67 564,- Kč resp. po odečtu již zaplacených částek v celkové výši 2 000,- Kč 
rozdíl tj. 65 564,- Kč a soudní poplatek za náklady řízení ve výši 3 650,- Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení - bývalý nájemce bytu č. 1, 

Kurská č.o.8 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 10 přijaté na 61. schůzi konané dne 
18.2.2009, ve kterém nedoporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 24 124,- Kč z částky poplatku z prodlení 40 594,- Kč  
bývalému nájemci bytu č. 1 na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci, nyní bytem 
Erbenova  č. o. 399, 679 02  Rájec-Jestřebí s tím že je povinen uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení po odečtu již zaplacené částky ve výši 16 470,- Kč, tj. částku 24 124,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.4.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.10.2009 a doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec revokovat své usnesení č. 1 přijaté na X./09 
zasedání konaném dne 12.3.2009 a neschválit prominutí poplatku z prodlení ve výši   
23 124,- Kč z částky poplatku z prodlení 40 594,- Kč  bývalému nájemci bytu č. 1 na ulici 
Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci, nyní bytem Erbenova  č. o. 399, 679 02  Rájec-
Jestřebí s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení po odečtu již zaplacené 
částky ve výši 17 470,- Kč, tj. částku 23 124,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.6.2010. 
 
8. Žádost o splátkový kalendář - bývalý nájemce bytu č. 12, Labská č.o. 21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s  bývalým nájemcem bytu č. 12 na ulici Labská 
č.o. 21 v Brně- Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a 
úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši 142 330,- Kč bez 
příslušenství s povinností uhradit poslední splátku do 31.12.2010. 
 
9. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení -  byt č. 18, Dunajská č.o.39 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 6 přijatém na 58. schůzi konané dne 
22.12.2008, ve kterém nedoporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ 
konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %  tj. 35 201,- Kč z částky poplatku z prodlení 
35 201,- Kč  nájemci bytu č. 18 na ulici Dunajská č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci s tím, že 
je povinna uhradit vyčíslený poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 
31.1.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 30.11.2009 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
trvat  na svém usnesení č. 3 přijatém na X./09 zasedání konaném dne 12.3.2009. 
 
10. Žádost o prominutí poplatku z prodlení -  byt č.23, Kosmonautů č.o.9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání 
ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %  tj. 68 474,- Kč z částky poplatku z prodlení 
68 474,- Kč nájemci bytem ulice Kosmonautů č. o. 9, č. bytu 23, v Brně – Starém Lískovci 
s tím, že je povinna uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 68 474,- Kč jednorázově 
nejpozději v termínu do 30.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010. 
 

 



11. Úprava výpočtového listu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 01 

00199 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení  č. 11 přijaté na 59. schůzi konané dne 
21.1.2009 a schvaluje Přílohu č. 1 – Výpočtový list úhrad plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním nebytového prostoru v objektu ZŠ Labská 27 – zubní ordinace, ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor  č. 09 2 500 01 00199, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání a pověřuje OSBB předložit Přílohu č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 01 00199 - Výpočtový list pro rok 2009  smluvním stranám k podpisu do 29.5.2009. 
 
12. Žádost o dotaci – Orel Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dotaci zájmové organizaci Orel – Starý Lískovec 
z rozpočtu městské části ve výši 10.000,- Kč na rok 2009 na pronájem sálu na Starolískovecké 
hody a na výdaje spojené s organizací hodů. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 099 300 09 00049 uzavřenou mezi 
Statutárním městem  Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec a Orelskou jednotou Brno – Starý 
Lískovec o poskytnutí dotace  ve výši 10 000,- Kč na pronájem sálu na Starolískovecké hody 
a na výdaje spojené s organizací hodů z  rozpočtu Statutárního města Brna,  MČ Brno  -  Starý 
Lískovec. Smlouva je přílohou bodu tohoto jednání a ukládá starostovi MČ  smlouvu 
podepsat do 14.5.2008. 
 
 
13. Rozpočtové opatření č. 12 (příspěvek Jednotě Orla na hodovou zábavu) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Rozpočtové opatření č. 12. 
 

 
RO č.12 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje          
-příspěvek 
Jednotě Orla na 
pořádání hodové 
zábavy 

232 10 33 99 5222    3  10 000,- 

-převod 
prostředků 
z rezervy  

232 10 33 99 5901      -10 000,- 

          
         0,- 
 

 

14. Stanovisko ke zřízení „Školičky v MČ Brno – St. Lískovec, aktualizace 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje zřízení nové formy předškolního vzdělávání 
v městské části Brno – Starý Lískovec v roce 2009 – Školičky z důvodu nedostatku vhodných 
prostor a ukládá odboru sociálnímu, školství a kultury sdělit písemně závazné stanovisko 
MMB OŠMT pí. PhDr. Marii Klusoňové v termínu do 15.5.2009. 
 
15. Žádost o navýšení dotace SDH – SPORT 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení dotace SDH – SPORT  Starý Lískovec 
z rozpočtu městské části o 10 000,- Kč na rok 2009. 



16. Pronájem pozemku p.č. KN 470/2 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku 
p. č. KN 470/2 o výměře 52 m2  k. ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným  a nájemcem podle návrhu, který je přílohou 
zprávy. Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá OVš 
předložit nájemci smlouvu k podpisu do 31. května 2009. 
 
 

17. Žádost o vydání stanoviska k řešení nových parkovacích míst při obchodním centru 

na ul. Kurská 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s : 
 
1. koncepčním návrhem parkoviště nových parkovacích míst při obchodním centru na 

ulici Kurská podle návrhu společnosti Moravská stavební unie-MSU dle varianty A 
 
2. koncepčním návrhem parkoviště nových parkovacích míst při obchodním centru na 

ulici Kurská podle návrhu společnosti Moravská stavební unie-MSU  dle varianty B. 
 
18. Pronájem pozemku p.č.KN 473/2 Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku 
p. č. KN 473/2 o výměře 71 m2  k. ú . Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a nájemcem, Na Homoli 2015/11, Praha 12, 
Komořany, 143 00 Praha 412  podle návrhu, který je přílohou zprávy. Rada MČ Brno-Starý 
Lískovec pověřuje starostu podpisem smlouvy a ukládá OVš předložit  nájemci smlouvu 
k podpisu do 31. května 2009. 
 
19. Vybudování chodníku v lokalitě Labská 19 – Vltavská 5 – zpracování projektové 

dokumentace 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se záměrem vybudování chodníku v lokalitě Labská 
19-Vltavská 5 a schvaluje oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na 
zpracování projektové dokumentace : 
 
SVIPP s. r. o., Čechyňská 14a, 602 00 Brno 
VHS ATELIER, s. r. o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
EUROTRACE s. r. o., Bellova 42, 623 00 Brno 
Ing. arch. Vilém Chroboczek, Bělohorská 157, 636 00 Brno 
 
k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace (PD) pro výstavbu chodníku 
v lokalitě Labská 19 – Vltavská 5 na částech parcel 2200/17 KN, 2263/9 KN,  2263/5 KN, 
2263/3 KN, 2237/9 KN -vše k. ú. Starý Lískovec za podmínek: 
 

1) PD bude vypracována pro územní řízení a pro stavební řízení 
2) PD bude provedena v souladu s příslušnými normami a technologickými postupy 
3) Součástí PD budou přílohy dle stavebního zákona a dalších souvisejících obecně 

závazných předpisů 
4) V PD budou zohledněny podmínky a požadavky správců technických sítí 



5) PD bude projednána v rámci inženýrské činnosti s dotčenými orgány státní správy. O 
výsledcích bude vyhotovena dokladová část 

6) Podkladem pro zpracování dokumentace bude geodetické zaměření stávajícího stavu 
včetně zákresu stávajících inženýrských sítí předaných jejich správci a digitální zákres 
vlastnických hranic pozemků 

7) Součástí PD bude položkový rozpočet stavby 
Dokumentace bude zpracována v sedmi vyhotoveních. 
 
Ukládá OVš neprodleně vyzvat vybrané firmy k zaslání nabídky na zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu chodníku na částech parcel KN 2200/17, 2263/9, 2263/5, 2263/3, 
2237/9 vše k. ú. Starý Lískovec v lokalitě Labská 19 – Vltavská 5 a vyžádat vyjádření správců 
sítí k záměru MČ. 
 
20. Řešení a realizace odvodnění svahu v lokalitě Oderská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vybudováním odvodňovacího systému v dané 
lokalitě - dotčené pozemky: části pozemků p. č. KN 2263/1 a 2263/3 k. ú. Starý Lískovec- a 
schvaluje oslovení níže uvedených firem k podání cenové nabídky na řešení a realizaci 
odvodnění svahu v lokalitě Oderská: 
 
1) H.K.U., spol. s r. o., Záhumní 24, 624 00 Brno – Komín 
 
2) COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 99-provozovna Brno, Tyršova 748, 664 42 Brno-  
     Modřice 
 
3) JIHSTAV, s. r. o., Pompova 4, 617 00 Brno a  
 
Ukládá OVš neprodleně vyzvat vybrané firmy k zaslání nabídky na řešení a realizaci 
odvodnění svahu na částech pozemků p. č. KN 2263/1 a 2263/3 v k.ú. Starý Lískovec, lokalita 
Oderská a vyžádat vyjádření správců sítí k záměru MČ. 
 
21. Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p.č. KN 2776 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 
2776/ k.ú. Starý Lískovec uzavřené s LEONAE spol. s r.o., se sídlem Mikuláškovo nám.13, 
Brno, výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
22. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se 

zakazuje žebrání 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá připomínky k předloženému návrhu obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se 
zakazuje žebrání ani k předloženému návrhu její přílohy a doporučuje takto Zastupitelstvu 
MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení. 

 

 

 

 



23. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá připomínky k předloženému návrhu obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V přílohách č. 1 a č. 2  navrhuje 
okruh 100m od základních a mateřských škol v MČ, od samoobsluh Albert na ul. Kurská 9  a 
U Pošty 16 a od restaurací Amur, U hřiště 21 a restaurace U Vojty, Krymská 2, bez dalších 
připomínek k předloženým návrhům příloh č. 1 a č. 2 vyhlášky a doporučuje takto 
Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení. 

 

24. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 

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

 

25. Dopis ředitele ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a ukládá OVŠ 
materiál dopracovat s návrhem řešení. 
 
26. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB o pravidlech pohybu psů na veřejných 

prostranstvích 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, která nahradí stávající vyhlášku č. 13/2006. Návrh 
vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 

27. Návrh výsadby dřevin ve vnitrobloku ul. Labská 29-37 a oslovení k podání cenové 

nabídky na realizaci 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh výsadby dřevin ve vnitrobloku ul. Labská 29-
37 dle výkresu, který tvoří autorizovanou přílohu č. 1  bodu tohoto jednání a za účelem 
realizace výsadby oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky : 
1.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno   
2.Čtyřlístek zahradnické služby, s.r.o., Bystrcká 1246/40a, 624 00 Brno  
3.Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
4.Zahrada 11, Ing. Břetislav Čermák, Brožíkova 11, 638 00 Brno   
5.Kaisler s.r.o., Měřičova 48, 621 00 Brno  
6.Ing. Josef Zapletal, Za Humny 288, 664 46 Prštice  
 
a ukládá komisi životního prostředí provést vyhodnocení došlých nabídek.  
 
 
 

 



28. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna k  zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
29. Harmonogram blokového čištění pro rok 2009 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí termíny  blokových čištění 
komunikací v MČ Brno – Starý Lískovec v roce 2009 a úpravy v harmonogramu bloků. 
 
30. Výběr firmy pro zabezpečení inženýrských činností při realizaci investiční akce 

„Vícegenerační hřiště Bosonožská“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu Ikis, s.r.o., Kaštanová 123a, 620 
00 Brno, jako poskytovatele odborné a technické pomoci s tím, že pro mandanta bude 
vykonávat investorské inženýrské činnosti při realizaci investiční akce „vícegenerační hřiště 
Bosonožská“ v celkové ceně vč. DPH 110 551,- Kč. Ukládá OVŠ předložit do příští RMČ 
návrh smlouvy o dílo ke schválení. 
 
31. 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.  
 
32. 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.  
 
33. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 38 o velikosti 
3+1 na ul. Sevastopolská 11 v Brně .Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u 
Městského soudu v Brně, bezodkladně.  
 
34. Dodatky č. 1 ke smlouvám o výpůjčce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatky  č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, uzavřeným 
mezi Statutárním městem Brnem,na straně půjčitele a příspěvkovými organizacemi : 
Základní škola  a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, 
na straně vypůjčitele. Předmětem těchto dodatků č. 1 je úprava čl. I. smluv o výpůjčce.   
 
Dodatky č. 1 jsou přílohou tohoto usnesení. Ukládá OVV vypracovat dodatky č. 1 ke 
smlouvám o výpůjčce a předložit smluvním stranám  k podpisu. 
 
 



35. RO č. 8 (klimatizace OSBB) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 08 :     
 
2.RO č. 08  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
zhodnocení 
budov  

232 10 6171 6121      +4 000,- 

provozní 
rezerva 
rozpočtu 

232 10 6409 5901      -4 000,- 

Celkem         0,- 
 
 

36. RO č. 9 (financování voleb do Evropského parlamentu) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 9  : 
 
RO č.09  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
MV ČR  231 10 0 4111  98 348   300.000,-  
Odměny čl. 
okrskové 
komise, DoPP 

232 10 61 17 5021  98 348    208.000,- 

Odvod ZP  232 10 61 17 5032  98 348    12.000,- 

Stravné 232 10 61 17 5175  98 348    13.000,- 

Refundace 
mezd 

232 10 61 17 5019  98 348    34.000,- 

Materiál, kanc. 
potřeby 

232 10 61 17 5139  98 348    33.000,- 

Služby (tisk,aj) 232 10 61 17 5169      10.000,- 

PHM (svoz a 
rozvoz ) 

232 10 61 17 5156      1.000,- 

Cestovné 232 10 61 17 5173      1.000,- 

Rezerva  232 10 64 09 5901     12.000,-  

Celkem 
 

       312.000,- 312.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. RO č. 10 (nebytové nájemné OSBB) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č. 10 a dále doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec pověřit  Radu MČ Brno-
Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění k úpravám plánu VHČ. 
 
 
RO č. 10  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery z 
VHČ 

231 10 0 4131  400   +130.000,-  

Nebytové 
nájemné 

232 10 3612 6121  400  404  +130.000,- 

Celkem        +130.000,- +130.000,- 
 
 

38. RO č. 11 (investiční transfer města pro MŠ Labská a MŠ Kosmonautů) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 11 a ukládá vedoucí OVŠ zajistit provedení 
vyúčtování těchto transferů do 15.1.2010 a zajistit zpracování splátkového kalendáře pro 
čerpaní přidělených prostředků na rekonstrukce školských zařízení. 
  
 
RO č. 11  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Příjmy          
Přijatý 
investiční 
transfer od 
města 

231 10 0 4221     4,800.000,-  

          
Výdaje          
Rekonstr. MŠ 
Kosmonautů  

232 10 31 11 6121   13 3192  3,800.000,- 

Rekonstr. MŠ 
Labská 

232 10 31 11 6121   15 3192  1,000.000,- 

          
Celkem        4,800.000,- 4,800.000,- 
 

39. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 4. 5. 2009. 
 
 

 

 



40. Zabezpečení „Veřejné služby“ ve vztahu k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 

 

41. Smlouva o dílo č. 09 9 500 09 00035 – vypracování projektové dokumentace 

vícegeneračního hřiště Bosonožská, revokace usnesení č. 41/67 ze dne 15.4.2009 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 41/67 RMČ ze dne 15.4.2009 
a schvaluje smlouvu o dílo č.09 9 500 09 00035 v předloženém znění. Tato smlouva je 
uzavírána mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou MČ panem Vladanem Krásným a firmou ESBE architects, s.r.o., 
Čelakovského 1044, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupenou Ing. Luďkem Budíkem, jednatelem 
firmy. Předmětem díla této smlouvy je zpracování projektové dokumentace a provádění 
inženýrských činností při akci „ Projektová dokumentace vícegeneračního hřiště Bosonožská, 
Brno – Starý Lískovec“. 
 
42. NON – STOP provoz v restauraci ANOL, Dunajská 17 a, Brno 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s NON-STOP provozem v restauraci ANOL, 
Dunajská 17a, Brno a považuje noční provoz takového zařízení uprostřed zástavby 
panelových domů z důvodů prevence rušení nočního klidu v dotčené oblasti MČ Brno – Starý 
Lískovec za  nežádoucí. Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ Krajské hygienické 
stanici v Brně. 

 

43. Novela Tržního řádu – připomínkové řízení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh novely Tržního řádu, který je 
vydán Nařízením Statutárního města Brna č. 1/2002 v platném znění bez připomínek. 

 

44. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky realizace „Rekonstrukce MŠ 

Kosmonautů“  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce MŠ 
Kosmonautů“ a Seznam firem k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce MŠ 
Kosmonautů“ podle prováděcí dokumentace Ing.arch. L. Vlčka. 
 
Tocháček, spol. s r.o. 
IČ : 44961367 
DIČ : CZ 44961367 
Slovinská 36, 612 00 Brno 
 
Frama, s.r.o. 
IČ : 44961219 
DIČ : CZ 44961219 
Žižkova 17, 602 00 Brno 
 
 



STAVOS Brno, a.s. 
IČ : 65277911 
DIČ: CZ 65277911 
U Svitavy 2, 618 00 Brno 
 
PS BRNO, s.r.o. 
IČ : 25506820 
DIČ : CZ 25506820 
Vídeňská 119 b, 619 00 Brno 
 
Strabag, a.s. 
IČ : 60838744 
DIČ : CZ 60838744 
Chaloupkova 3, 612 00 Brno 
 
45. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky realizace „Rekonstrukce MŠ 

Labská 7 – kanalizace 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce MŠ 
Labská 7 – kanalizace“ a Seznam firem k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce 
MŠ Labská 7 – kanalizace“ dle výkazu výměr. 
 
PSK Brno s.r.o 
IČ : 60724436 
DIČ : CZ 60724436 
Kabátníkova 2, 661 10 Brno 
 
WALER, spol. s r.o. 
IČ : 25309536 
DIČ : CZ 25309536 
Selská 61, 614 00 Brno 
 
VARSTA, s.r.o. 
IČ : 26917840 
DIČ : CZ 26917840 
Barvy 8, 638 00 Brno 
 
 


