
Informace z usnesení 74. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 24.6.2009 

 

1. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Sevastopolská č.o.11 

Rada MČ Brno –Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu koupelny ve výši 
35 000,-Kč pro nájemce bytu č. 35, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.11. 
 
2. Souhlasné prohlášení BMKUR 

Rada MČ Brno –Starý Lískovec schvaluje Souhlasné prohlášení BMKUR uzavřené mezi 
stranami : Statutární město Brno – městská část Brno –Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 
9, Brno 625 00, zastoupeno Vladanem Krásným, starostou městské části Brno – Starý 
Lískovec, vlastník nemovitosti Kurská č.o.2, č.p. 295 a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 22, zastoupená :Ing. Radmilou Dolníčkovou, 
vedoucím pro plán. a rozvoj infrastruktury, kde předmětem prohlášení je, že vlastník souhlasí 
s tím, aby Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.v budově 
Kurská č.o.2, č.p.295 zřídil  a provozoval přípojné komunikační vedení a související 
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, na základě přiloženého 
technického řešení a v souvislosti se Smlouvou o umístění zařízení ze dne 1.11.2000 mezi 
vlastníkem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a to po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy 
o umístění zařízení ze dne 1.11.2000. Souhlasné prohlášení BMKUR je autorizovanou 
přílohou tohoto bodu jednání. RMČ pověřuje OSBB předložit Souhlasné prohlášení BMKUR 
smluvním stranám k podpisu do 10.7.2009. 
 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB o koordinaci výkopových prací na veřejných 

prostranstvích ve městě Brně 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky o koordinaci výkopových prací na 
veřejných prostranstvích ve městě Brně. 
 
4. Žádost o umístění reklamního poutače 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním reklamního poutače dle žádosti  na 
2 ks laviček Sonáta umístěných ve veřejné zeleni p.č. 2405/79 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
Kyjevská – Kurská a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto usnesením žadatele do 
10.7.2009.  
 
 

5. Výsadba vánočního stromu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro výsadbu rostlého vánočního stromu na 
pozemku p.č. 2455/3 k.ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty, 1 ks Picea pungens ´Glauca´ o 
velikostní kategorii 5-6 m, podle předložené cenové nabídky ze dne 12.5.2009 zhotovitele 
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno a ukládá odboru 
všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali cenovou 
nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 31.7.2009. 
 
 

 



6. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052 z veřejných zakázky „ Údržba veřejné 

zeleně a chodníků a obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00052, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou 
městské části p. Vladanem Krásným a společností Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 
00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – celoroční komplexní údržba veřejné zeleně a blíže specifikovaných 
ploch, letní údržba chodníků a blíže specifikovaných ploch, zimní údržba chodníků a blíže 
specifikovaných ploch a obsluha odpadkových košů, na území k.ú. Starý Lískovec/MČ Brno 
– Starý Lískovec   
2)doba plnění – od 1.8.2009 na dobu neurčitou 
3)cena za dílo 7,80 Kč bez DPH/9,282 Kč s DPH roční paušální částka na 1 m2 udržované 
plochy, 7 Kč bez DPH/8,33 Kč s DPH na 1 skutečnou manipulaci s 1 ks odpadkového koše, 
14 Kč bez DPH/16,66 Kč s DPH na 1 km skutečně vynaložený při obsluze odpadkových 
košů. 
Ukládá odboru všeobecnému  předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 26.6.2009 . 
 
7. Výběr zhotovitele výsadby dřevin ve vnitrobloku ul. Labská 29 – 37 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro realizaci výsadby dřevin ve  vnitrobloku  ul. 
Labská  29-37,  podle  předložené  cenové  nabídky  ze dne 4.6.2009 zhotovitele Karla 
Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, pro případ odstoupení/stáhnutí cenové nabídky tímto 
zhotovitelem, podle předložené cenové nabídky ze dne 4.6.2009 dalšího zhotovitele Veřejná 
zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno a ukládá odboru všeobecnému 
s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali cenovou nabídku a 
předložit ke schválení smlouvu o dílo do 30.8.2009. 
 
8. Likvidace nevyhovujících dětských hřišť a pískovišť 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a ukládá jeho 
přepracování a předložení do příští RMČ. 
 
 
9. Pronájem části pozemku p.č. KN 2776 k.ú. Starý Lískovec na hlídané parkoviště 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stanoví pro období od 1.10.2009 do 31.12.2010 cenu nájmu 
za pronájem části pozemku p.č.KN 2776 o výměře 1820 m k pronájmu – k provozování 
hlídaného parkoviště ve výši 208 828,-Kč, tj. 52 207,-Kč za čtvrtletí a schvaluje návrh 
záměru MČ, kterým se nabízí část pozemku p.č. KN 2776 o výměře 1820m k pronájmu – 
k provozování hlídaného parkoviště;záměr MČ je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 

 

 

 

 



10. Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p.č. KN 2405/78 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
KN 2405/78 k. ú. Starý Lískovec uzavřené dne 11.12.2007 s platností a účinností dnem 
podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 1. ledna 2008 na dobu neurčitou mezi 
nájemcem a Statutárním městem Brnem se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, 
zastoupené starostou městské části Brno-Starý Lískovec p. Vladanem Krásným, se sídlem 
Klobásova 9, 625 00 Brno, výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ukládá odboru 
všeobecnému seznámit s tímto usnesením  nájemníka do 15. července 2009. 

 

11. SOD č. 09 9 500 09 00056 „Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2“, Brno –Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předloženou  SOD č. 09 9 500 09 00056 na akci 
„Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2“, SOD je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu 
jejím podpisem. Ukládá předkladateli materiálu vyzvat uchazeče  k podpisu SOD č. 09 9 500 
09 00056 a to do 30.6. 2009. 
 
12. SOD č. 09 9 500 09 00055 „Rekonstrukce MŠ Labská 7 – kanalizace“, Brno –Starý 

Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předloženou  SOD č. 09 9 500 09 00055 na akci 
„Rekonstrukce MŠ Labská 7 - kanalizace“, SOD je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
starostu jejím podpisem.Ukládá předkladateli materiálu vyzvat uchazeče  k podpisu SOD č. 
09 9 500 09 00055 a to do 30.6.2009. 
 
 

13. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Odstraněná 

havarijního stavu kanalizačních přípojek bytových domů na ulici Mikuláškovo nám. 

č.o.1,12,15, Osová č. o. 4,6, Vltavská č.o.2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 

1./ S textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   
,,Odstranění havarijního stavu kanalizačních přípojek bytových domů na ulici 
Mikuláškovo náměstí č.o. 1, 12, 15, Osová č.o. 4, 6, Vltavská č.o. 2“, která je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 

 
2./  s oslovením následujících uchazečů: 
 
KNAPSTAV, s.r.o. 
Hněvkovského 77 
617 00 Brno 
IČ: 25310712 
 
TENZA, s.r.o. 
Svatopetrská č.p. 35, or.č. 7 
617 00 Brno 
IČ: 25570722 
 



VARSTA, s.r.o. 
Barvy 8 
638 00 Brno 
IČ: 26917840 
 
REMOPA, s.r.o. 
Došlíkova 2848/32 
636 00 Brno 
IČ: 255181886 
 
MOTeC spol. s r. o. 
Slunečná 4 
634 00 Brno 
IČ: 47903392 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu 
do 10. července 2009. 
 

 
14. Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k distribu ční soustavě č. 

700113254000010 – Zřízení nového odběrného místa 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Statutárním městem Brno 
Městská část Brno – Starý Lískovec na straně zákazníka a E.ON Distribuce a.s. se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na straně provozovatele DS. Předmětem smlouvy 
je zřízení nového odběrného místa ,,Vícegenerační hřiště Bosonožská.“ Tato smlouva je 
příloha tohoto bodu jednání.  
 
15. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží a pozemku garážového dvora a 

nový pronájem  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 09 2 500 99 01121 uzavřené dne 6.12.1999 na pozemek pod garáží a 
s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 500 99 01120 uzavřené 
dne 6.12.1999 na pronájem alikvotní části garážového dvora uzavřené mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a nájemci k datu 31. července 2009. Dohody o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
Dále souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
jednadvacetiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 2192 KN k. ú. 
Starý Lískovec a s zavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku pod garáží 
p. č. KN 2188 k. ú. Starý Lískovecuzavřené mezi MČ Brno-Starý Lískovec a novým 
nájemcem  od 1. srpna 2009 Smlouvy o nájmu nemovitosti jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit smlouvu k podpisu nájemcido 15. července 2009. 
 
 

 

 

 



16. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 6 o velikosti 
1+0 na ul. Kosmonautů  19 v Brně, která byla doručena dne 20.4.2009. Ukládá sdělit  
rozhodnutí RMČ  ve lhůtě do 6.7.2009. 
 
17. Žádost o zpězvzetí výpovědi z nájmu bytu – Šárka Mezeyová 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 8 o velikosti 
1+0 na ul. Vltavská 15 v Brně, která byla doručena dne 13.3.2009.Ukládá sdělit  rozhodnutí 
RMČ ve lhůtě do 6.7.2009. 
 
18. Rozpočtové opatření č. 20 (náklady soudního řízení) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 20 .    
 
RO č.20  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
-náklady 
soudního řízení  

232 10 61 71 5192      +30 000,- 

-rezerva 
rozpočtu  

232 10 64 09 5901      -30 000,- 

Celkem         0,- 
 

19. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 11 o 
velikosti 1+0 na ul. Sevastopolská 11 v Brně, která byla doručena dne 10.3.2009. Ukládá 
sdělit  rozhodnutí RMČ  ve lhůtě do 6.7.2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. „Vícegenerační hřiště Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, Protokol o jednání 

hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek a Zpráva o posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje  Protokol z posouzení a hodnocení nabídek, 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Vícegenerační hřiště Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Dále schvaluje vyloučení uchazečů  s pořadovým číslem  
 

3. WALLER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno, 
4.  PSK Brno, Kabátníkova 2, 661 10 Brno, 
5.  TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

 
z nabídkového řízení pro nesplnění kvalifikace v plném rozsahu. 
 
Dále schvaluje výsledné pořadí  nabídek podle výsledného bodového ohodnocení 
 
 
Nabídka firmy Výsledné 

pořadí 
Počet získaných 
bodů 

2. MTc-stav, spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 1 96,440 
1. ENERGIE – stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 
3081, 272 04 Kladno 
 

2 89,386 

 
 
a  nejvýhodnější nabídku uchazeče MTc-stav, spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno. 
 
Pověřuje starostu podpisem Oznámení zadavatele o vyloučení z účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vícegenerační hřiště 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec. 
 
21. Postup při prodeji domů, v nichž se nachází byty vybudované na vlastní náklady 

nájemce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
doporučit  Zastupitelstvu města Brna při prodeji domu, v němž se nachází byt, který vznikl 
přestavbou společných prostor domu do majetku města Brna a vybudování bylo financováno 
nájemcem tohoto bytu s tím, že vložené náklady mu budou umořovány v nájemném, stanovit 
kupní cenu domu tak, že kupní cena celého domu bude stanovena s odečtením neumořených 
nákladů; nájemce bytu, vybudovaného formou přestavby společných prostor přispěje na 
poníženou kupní cenu celého domu nikoli celou „kupní cenou“ daného bytu, ale pouze její 
částí, která odpovídá „ceně bytu“ ponížená o výši dosud neumořených nákladů.Ukládá OVV 
předložit materiál ke schválení do XIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec, 
které se koná dne 25.6.2009. 
 
 
 



D. Různé, ukončení jednání schůze 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že ve dnech 29.6 a 30.6.2009 budou ZŠ a 
MŠ Elišky Přemyslovny 10, Bosonožská 9 a ZŠ Labská 27 čerpat ředitelské volno 
z technických důvodů. 

 


