
Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 10.6.2009 
 
1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Dunajská č. o.43 

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. 42 125,- Kč z částky poplatku z prodlení 
42 125,- Kč  nájemci bytu č. 30 na ul. Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je 
povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 42 125,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010. 
 
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Labská č.o.5 

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. 67 079,- Kč z částky poplatku z prodlení 
67 079,- Kč  nájemci bytu č. 24 na ul. Labská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je 
povinna uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 67 079,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.7.2011. 
 
3. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Dunajská č.o.37 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 37 ( velikost 14,90 m2 )

  
s účelem užívání kosmetický salon  a místnost pro 

relaxační masáže ukládá  OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, 
Dominikánské náměstí 1, zastoupené Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý 
Lískovec, Klobásova 9,625 00 a nájemcem na dobu neurčitou za nájemné 17 880,- Kč ročně , 
tj. 4470,- Kč čtvrtletně  a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb 
za služby spojené s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako kosmetický salon 
a místnost pro relaxační masáže. Dále pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30.9.2009. 
 
4. Úhrada nákladů za výměnu oken – bývalý nájemce Dunajská č.o.43 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
29 754,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken v bytě č.9, v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o.43 z důvodu skončení nájmu bytu. 
 
5. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny – bývalý nájemce, Vltavská č.o.17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
24 158,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.17, v bytovém domě 
na ulici Vltavská č.o.1 z důvodu skončení nájmu bytu. 
 
 

 

 

 



6. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 15, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o.37, Brno - Starý Lískovec na syna  po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 15 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.37, Brno-Starý 
Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009. 
 
7. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č.2, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o.6, Brno - Starý Lískovec na vnučku a manžela vnučky po trvalém 
odstěhování nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 2, v bytovém 
domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemci. Pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009. 
 
8. Výměna bytů  

Poměrem hlasů nebylo přijato usnesení : 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů  Sevastopolská č.o.3, Brno  
Bezručova č.o.10, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.35, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.3, Brno dle smluvních podmínek 
předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou,  regulované nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Boženou Vančurovou, 
nar. 9.4.1977. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 
31. 7. 2009. 
 
9. Výměna bytů  

Poměrem hlasů nebylo přijato usnesení : 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů  Labská č.o.35, Brno a Pod Nemocnicí 
č.o.585/37, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.17, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.35 dle smluvních podmínek předchozího nájemce, 
tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou,  regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit 
uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2009. 
 
10.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů Labská č.o.35, Brno a  Labská č.o.35, 
Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.9, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Labská č.o.35 dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o 
nájmu bytu na dobu neurčitou,  regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno - Starý Lískovec  a  nájemcem. Dále pověřuje OSBB předložit uvedené 
smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2009   
 
 



11. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů  Sevastopolská č.o.5, Brno a Úvoz 
č.o.59b a bytem Merhautova č.o.18, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.4, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.5, Brno dle 
smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou,  
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 
7. 2009.   
 
12. Společný nájem – Mikuláškovo nám. č.o.6, byt č. 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č.9 v bytovém domě na ulici 
Mikuláškovo nám. č.o. 6, Brno–Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k  bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Mikuláškovo nám. č.o.6,  Brno – Starý Lískovec 
dle  smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.7.2009.  
 
13. Společný nájem – Kurská č.o.4, byt č. 32 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č.32 v bytovém domě na 
ulici Kurská. č.o.4, Brno–Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č.32 v bytovém domě na ulici Kurská. č.o.4,  Brno – Starý Lískovec dle  smluvních 
podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemci. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009.  
 
14. Přechod nájemního práva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č.4, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o.8, Brno - Starý Lískovec na manželku po úmrtí nájemce a dále schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č.4, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno-
Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem .Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009. 
 

15. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí,  že BDK v souladu se Způsobem pronájmu 
bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na 
VI. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaném    dne 19.3.2008 určila, že byty : 
Labská č.o. 1, byt č. 26 velikost 2+kk 
Kyjevská č.o. 1, byt č. 2, velikost 2+kk 
Vltavská č.o. 21, byt č. 3, velikost 1+kk 
Vltavská č.o. 19, byt č. 1, velikost 1+kk 
Labská č.o. 3, byt č. 26, velikost 2+1 
budou pronajaty dle čl. 2, bodu č. 3 A)a) – byt předem opravený na náklady pronajímatele 

Labská č.o. 21, byt č. 12, velikost 3+1  
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)b) – byt předem neopravený 



16. Výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 07 00024 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 07 00024 ze 
dne 1.7.2008 se zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, zast. 
jednatelem panem Václavem Kubíčkem. Výpověď smlouvy je autorizovanou přílohou č. 1 
tohoto bodu jednání.  
 
17. Výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 07 00025 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 07 00025 ze 
dne 1.7.2008 se zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, zast. 
jednatelem panem Václavem Kubíčkem. Výpověď smlouvy je autorizovanou přílohou č. 1 
tohoto bodu jednání.  
 
18. Výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 08 00120 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 08 00120 ze 
dne 1.7.2008 se zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, zast. 
jednatelem panem Václavem Kubíčkem. Výpověď smlouvy je autorizovanou přílohou č. 1 
tohoto bodu jednání.  
 
19. Ukončení smlouvy na pronájem části garážového dvora, Pronájem části garážového 

dvora  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením: 
1. dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti  uzavřené mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a nájemcem na pronájem ideálního podílu jedné dvanáctiny pozemku garážového 
dvora zbudovaného na části  pozemku  p. č. KN 2416 k. ú. Starý Lískovec k datu 30. 6. 2009 
a  

2. smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné dvanáctiny  pozemku  
garážového dvora zbudovaného na části pozemku p. č. KN 2416/2 k. ú. Starý Lískovec, mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a  nájemcem podle 
návrhů, které jsou přílohou zprávy, pověřuje starostu jeich podpisem a ukládá OVš předložit 
smlouvu k podpisu do 30. června 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Vícegenerační hřiště Bosonožská – ustavení komise pro otevírání obálek s nabídkami 

uchazečů, ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí harmonogram zadávacího řízení 
„Vícegenerační hřiště Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ a schvaluje ustavení  komise pro 
otevírání obálek s nabídkami uchazečů: 
 
Pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů jmenuji tyto členy komise: 

1. člen: Ing. Jiří Kudělka 

2. člen: Ing. Eliška Kudělková 

3. člen: Bc. Martin Šimek 

 

 

 

Současně se jmenováním členů výše uvedené komise jmenuji za každého člena komise jeho náhradníka: 

náhradník za 1. člena: Milena Černá 

náhradník za 2. člena: Ing. Ivo Kukol 

náhradník za 3. člena: Tomáš Dömeny 

 
Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů bude konáno v pondělí 22. června 
2009 od 15 00 hodin v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 
Brno. 
 
Dále schvaluje Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů: 
 
Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuji tyto členy hodnotící komise: 

1. člen: Ing. Zuzana Zemánková 

2. člen: Alena Makalová 

3. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

4. člen: Bc. Martin Šimek 

5. člen: Ing. Jiří Kudělka 

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuji za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka: 

náhradník za 1. člena: Mgr. Pavel Hořava 

náhradník za 2. člena: Jana Bušovová 

náhradník za 3. člena: Taťana Absolínová 

náhradník za 4. člena: Ing. Ivo Kukol 

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková 

 



První jednání hodnotící komise bude konáno ve středu 24. června 2009 od 9 00 hodin v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
21. Žádost o souhlas s umístěním pevného stánku 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním pevného stánku pro provozování trafiky 
u zastávky Nemocnice Bohunice na ul. Netroufalky. Dále souhlasí s doplněním nařízení 
Statutárního města Brna č. 1/2002 – Tržní řád tak, že do části XXII – MČ Starý Lískovec, 
HLAVY B bude doplněna další lokalita (10 m2) s bližším vymezením ul. Netroufalky u zast. 
MHD a  ukládá OVš postoupit toto usnesení Rady MČ Živnostenskému úřadu SmB po 
vydání územního souhlasu k umístění stánku. 

 

22. Žádost o prodloužení lhůty ur čené k vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   prodloužení lhůty k vyklizení a vrácení bytu č. 31 
o velikosti 3+1 na ul. Sevastopolská 5 v Brně, a to do 1.9.2009 a prodloužení lhůty 
k vyklizení a vrácení bytu č. 23 o velikosti  3+1  na ul. Sevastopolská 9 v Brně, a to 
31.8.2009. Ukládá sdělit  rozhodnutí RMČ do 22.6.2009. 
 
23. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 29 o velikosti 
3+1 na ul. Vltavská 19 v Brně, která byla  doručena dne 27.5.2009. Ukládá sdělit  rozhodnutí 
RMČ  ve lhůtě do 22.6.2009. 
 
24. Vyklizení nebytových prostor 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení nebytových prostor 
nacházejících se v přízemí domu Dunajská 23 v Brně proti RUBIN s.r.o. a  TINA Gold s.r.o. a 
podání žaloby o vyklizení nebytových prostor nacházejících se v přízemí domu Mikuláškovo 
nám. 5 v Brně.Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení nebytových prostor u Městského soudu 
v Brně do 22.6.2009. 
 
25. Rekonstrukce MŠ Labská 7 – kanalizace (výběr zhotovitele) 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Firmu PSK Brno s.r.o. Kabátníkova 2 Brno 661 
10 IČ: 60724463 jako zhotovitele pro akci  „Rekonstrukce MŠ Labská 7-kanalizace“a ukládá  
předkladateli předložit SOD s vybraným zhotovitelem v termínu do 24.6.2009. 
 
26. Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2 (výběr zhotovitele) 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Firmu PS Brno s.r.o. Vídeňská 119b Brno 619 00 
IČ: 25506820 jako zhotovitele pro akci „Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2“  a ukládá 
předkladateli předložit SOD s vybraným zhotovitelem v termínu do 24.6.2009. 
 
 

 

 

 



27. Rozpočtové opatření č. 17 (navýšení výdajové položky pro volby do EP, platba záloh 

a sdružené služby dodávky plynu) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č.17       
 
RO č.17  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Odměny čl. 
okrskové 
komise, DoPP 

232 10 61 17 5021  98 348    +12.000,- 

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

Odvod ZP  232 10 61 17 5032  ---    +12.000,- 

Rezerva  232 10 64 09 5901  ---    -12.000,- 

          

plyn 232 10 61 71 5153      39.000,- 

Rezerva 232 10 64 09 5901      -39.000,- 

          

Celkem         0,- 
 
 
28.Rozpočtové opatření č. 18 (navýšení daně z příjmů právnických osob) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 18 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Daň z příjmu 
práv. osob 

235 10  1122     1 216 000  

Vzdělávání 
zam. 

232 10 6171 5167      10 000 

Rezerva 
rozpočtu 

232 10 6409 5901      1 206 000,- 

Celkem        1 216 000 1 216 000,- 
 
 

29. Výpověď smlouvy o poskytování servisní údržby č. 099 500 07 00265 s firmou 

Publisher a uzavření smlouvy č. 09 9500 09 00053 s firmou FORPSI 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje ukončení smlouvy o poskytování  o poskytování 
servisní údržby č. 099 500 07 00265 s firmou Publisher výpovědí s výpovědní lhůtou 2 
měsíce a  schvaluje uzavření smlouvy č. 09 9500 09 00053 s firmou FORPSI o poskytování 
internetových služeb-webhosting, která je přílohou bodu tohoto jednání. Pověřuje starostu 
podpisem výpovědi smlouvy č. 099 500 07 00265 a podpisem smlouvy č. 09 9500 09 00053.  

 

 

 

 



30. Rozpočtové opatření č. 19 (převod z FRR do rezervy rozpočtu) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č.  19.   
  
 
RO č. 19 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
financování 231 10  8115     5 500 000  
Rezerva 232 10 6409 5901      5 500 000 
 


