
Informace z usnesení 78. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 22.7.2009 

 
1. Pronájem volných bytů předem opravených 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č.7 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o.3, Brno– Starý Lískovec, velikost 3+1, s úhradou ceny oprav ve výši 455 
412,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 
006/09 žadatelce trvale bytem Sídliště 323, Moravský Krumlov. Dále schvaluje uzavření 
Darovací smlouvy na finanční částku 455 412,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o nájmu 
bytu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a  žadatelkou, 
trvale bytem Sídliště 323, Moravský Krumlov. Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací 
smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2009a OSBB 
předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2009.   

2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Sevastopolská č.o.11 

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. 67 839,- Kč z částky poplatku z prodlení 
67 839,- Kč nájemcům bytu na ul. Sevastopolská č.o. 11, č. bytu 9, Brno – Starý Lískovec 
s tím, že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 67 839,- Kč jednorázově 
nejpozději v termínu do 15.10.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 30.9.2010. 
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Mikuláškovo nám. č.o. 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši    100 %  tj. 295 634,- Kč z částky poplatku 
z prodlení 295 634,- Kč bývalému nájemci bytu č. 21 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 10 v Brně 
– Starém Lískovci, nyní bytem Liptaňské nám. č.o. 876, 708 00 Ostrava – Poruba s tím, že je 
povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 295 634,- Kč, resp. po odečtu již 
uhrazené částky ve výši    34 980,- Kč, rozdíl tj. částku ve výši 260 654,- Kč jednorázově 
nejpozději v termínu do 15.10.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2014. 
 
4. Žádost o splátkový kalendář – bývalý nájemce Labská č.o.5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s  bývalým nájemcem bytu č. 3 na ulici Labská 
č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a 
úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši 197 414,- Kč bez 
příslušenství. 
 
5. Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru, Osová 4, nájemce firma 

BONAPO 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje snížení výše  nájemného za pronájem 
nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4 firmě BONAPO  a ukládá OSBB 
informovat nájemce o usnesení RMČ. 
 



6. Žádost o umoření vložených nákladů BONO VINO, s.r.o., nebytový prostor, 

Mikuláškovo nám. č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  umoření vstupní investice ve výši 173.997,00 Kč  
nájemci nebytového prostoru v bytovém domě Mikuláškovo náměstí  č.o. 3 společnosti  Bono 
Vino s.r.o se sídlem Francouzská 41, 602 00 Brno, DIČ CZ27729702 a  ukládá OSBB 
předložit do zasedání RMČ dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve kterém bude 
upřesněna výše slevy na nájmu, délka poskytované slevy a termín, od kterého bude sleva 
poskytnuta. 
 
7. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro bytové domy v MČ 

Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 
pro produkty řady Small business uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městská část 
Brno – Starý Lískovec,     Klobásova 9, 625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 6, 
370 49 České Budějovice, č. 5650247939/1,  která je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání a pověřuje  OSBB předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro 
produkty řady Small business   č. 5650247939/1 smluvním stranám k podpisu do 24.7.2009. 
 
8. Soupis místností užívaných Hotelovou školou s r.o., Bosonožská 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Soupis místností užívaných Hotelovou školou 
s.r.o.,Bosonožská 9, 625 00 Brno, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Osvědčení o řádném plnění zakázky 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vydat Osvědčení o řádném plnění zakázky 
„Dunajská 37,39,41,43 a 45 – výměna stávajících dřevěných oken a balkonových dveří za 
plastová v bytech, výměna předních i zadních vstupních dveří do domů, výměna dveří od 
bojleroven“, kterou na základě smlouvy o dílo č. 09 9 400 08 00136, uzavřené dne 18.9.2008, 
zrealizovala společnost Energie – stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno. 
Osvědčení o řádném plnění zakázky je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Výzva k podání nabídky na realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 

předloženého schodiště a oprava vstupní podesty v bytových domech na ul. Kurská č.o. 

2,4,6,8 a Kyjevská č.o.1,3“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 

1./ S textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   
„Výměna předloženého schodiště a oprava vstupní podesty v bytových domech na ulici 
Kurská č.o. 2,4,6,8, Kyjevská 1,3 v Brně – Starém Lískovci“, která je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 

 
2./  s oslovením následujících uchazečů 
 
Vratislav Šustr 
664 01 Babice nad Svitavou 331 
IČO: 12191949 
 
MTc-stav, s.r.o. 
Slunečná 4 
634 00 Brno 
IČO: 25538543 
 
JIHSTAV, s.r.o. 
Pompova 4 
617 00 Brno 
IČO:  26301776 
 

 
11. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 26, Labská č.o.3 

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. 3 na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč:  GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  352 854,00 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské 
části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 

 

 

 

 

 

 



12. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – dodávku 

prací a služeb DDD, vyklízení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
1./  
S textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
prací a služeb provádění vyklizovacích prací v půdních, sklepních, dvorních, bytových            
a ostatních prostorách bytových domů a provádění deratizace, dezinfekce a desinsekce 
v bytových panelových domech ve správě Městské části Brno – Starý Lískovec.  
Text výzvy je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
2./   
S oslovením následujících uchazečů 

 
Zdeněk Kheil 
Kelendrov 246 
664 46 Prštice 
IČO: 704 11 905 

 
Jan Šnajdr 
Podsednická 11 
615 00 Brno 
IČO: 681 33 138 

 
Jiří Moisidis, s.r.o. 
Kotlářská 12 
60200 Brno 
IČO: 255 82 895 
 
13. Návrh úprav ploch veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s úpravu ploch veřejné zeleně p.č. 2211 ul. Labská 
33-35,  p.č. 2416/2 ul. Irkutská 2, p.č. 2203 ul. Dunajská-Oderská, p.č. 2395/1 ul. Kyjevská-
Jemelkova, spočívající ve dvouřadém uspořádání nášlapných dlaždic v linii stávajících 
prošlapů a p.č. 2194/1 ul. Dunajská-Oderská, spočívající ve výsadbě keřů, zatravnění a  
umístění lomového kamene a  schvaluje pro realizaci úprav oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky : 
 
1.František Moudrý, Foltýnova 39, 635 00 Brno  
2.MTc-stav, s. r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
3.Stavos – PM s.r.o., Slámova 62, 618 00 Brno  
4.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno  
5.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno   
6.H.K.U., spol. s r. o., Záhumní 24, 624 00 Brno 
 
 
 

 

 



14. Žádost vlastníků domu Vltavská č.o 13 o vybudování příchodu ke kontejnerovému 

stání a úpravu výjezdu kontejnerů ze stání 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s vybudováním příchodu od chodníku ke 
kontejnerovému stání Vltavská 13 z dvouřadého uspořádání nášlapných dlaždic v místě 
stávajícího štěrkového příchodu a úpravou výjezdu kontejnerů z kontejnerového stání ze 
strany parkoviště na náklady Městské části Brno – Starý Lískovec a  ukládá  odboru 
všeobecnému zajistit technické řešení a předložit radě městské části k projednání do 
30.9.2009 a seznámit žadatele s tímto usnesením do 15.8.2009. 
 
15. Návrh SOD č.  09 9 500 09 00067 na dodání a výsadbu rostlého vánočního stromu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00067, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Veřejnou zelení 
města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – dodání  a výsadba 1 ks Picea pungens ´Glauca´, o velikosti 5-6 m, se 
zemním balem,  včetně dodávky materiálu, zřízení protisluneční ochrany a údržby v době 
záruky 
2)doba plnění – od 15.8.2009 do 30.10.2009 
3)cena za dílo – bez  19% DPH 81 150,00 Kč, DPH 15 418,50 Kč, celkem 96 568,50 Kč 
a ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 14.8.2009. Smlouva o dílo je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Řešení topolové aleje rostoucí na pozemku p.č. 998/10, Klobásova 79, areál TJ 

Tatran 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí znalecký posudek č. 98-980/09 ze dne 
19.6.2009, zpracovaný znalcem v oboru ochrana přírody se specializací hodnocení stavu a 
návrh technologie ošetření stromů, diagnostiky provozní bezpečnosti stromů, Ing. Jaroslavem 
Kolaříkem, Ph.D., ve věci posouzení aktuálního stavu topolů Populus nigra ´Italica´ 
rostoucích na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 (areál TJ Tatran 
Starý Lískovec) a návrhu pěstebního zásahu a souhlasí se skácením 29 ks Populus nigra 
´Italica´  a provedením sesazovacího řezu u 42 ks Populus nigra ´Italica´ rostoucích na 
pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79,  
 
Dále  bere na vědomí cenové nabídky zájemců o provedení služby kácení a sesazovacího 
řezu topolů, jejichž přehled tvoří autorizovanou přílohu č. 2 a  3 tohoto bodu jednání  a 
ukládá odboru všeobecnému svolat jednání statutárních a pověřených zástupců MČ Brno – 
Starý Lískovec a TJ Tatran Starý Lískovec za účelem projednání a stanovení postupů a podílu 
účasti jednotlivých stran na řešení stavu topolů, s termínem jednání do 21.8.2009. 
 
 

17. Pronájem části pozemku p.č. KN 2776 k.ú Starý Lískovec na hlídané parkoviště 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
KN 2776 k. ú. Starý Lískovec k provozování hlídaného parkoviště mezi MČ Brno - Starý 
Lískovec zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a firmou  ParCar s. r . o., se sídlem 
(bytem) Příkop 6, 604 66 Brno za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou 
autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



18. Žádost o přehodnocení zrušení dětského hřiště ve vnitrobloku ul. Labská 29-37 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec odkládá svoje rozhodnutí a ukládá svolat schůzi  zástupců 
samosprávy MČ Brno –Starý Lískovec  a obyvatel bytových domů Labská 29 – 37. Jednáním 
za samosprávu pověřuje starostu a místostarosty a  OVŠ ukládá dané setkání zorganizovat. 
 
19. Smlouva č. 099 300 09 00065 o poskytnutí dotace SDH Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec č. 099 300 09 00065 pro SDH Starý 
Lískovec a pověřuje starostu podpisem této smlouvy  v  termínu  do 31.7.2009. Smlouva o 
poskytnutí dotace je nedílnou  přílohou tohoto bodu jednání. 
 
20. Koncepce ZŠ Bosonožská 9 pro školní rok 2009 – 2010 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí aktualizovanou koncepci ZŠ Bosonožská 9 
na školní rok 2009/2010. Ve školním roce 2009/2010 bude mít ZŠ Bosonožská 9 celkem 22 
tříd a 3 oddělení školní družiny. Z toho bude 11 tříd na 1. stuni a 11 tříd na 2. stupni ZŠ, 
z tohoto počtu je 11 tříd speciálních. 
 
 

21. Rozpočtové opatření č. 24 – SPOD pro III.čtvrtletí  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24 :  
 
RO č.24  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Dávky na SPOD 231 10  4111  98 216   236 000,-  
Mzdy 232 10 43 24 5011  98 216    109 000,- 
Sociální 
pojištění 

232 10 43 24 5031  98 216    28 000,- 

Zdravotní 
pojištění 

232 10 43 24 5032  98 216    10 000,- 

DHM 232 10 43 24 5137  98 216    45 000,- 
Materiál 232 10 43 24 5139  98 216    30 000,- 
Telefony 232 10 43 24 5162  98 216    4 000,- 
Software 232 10 43 24 5172  98 216    10 000,- 
          
        236 000,- 236 000,- 
 

22. Rozpočtové opatření č. 25 – navýšení dotace SDH 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 25 :    
 
RO č.25  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Navýšení dotace SDH  232 10 34 29 5222    8  10.000,- 
Rezerva rozpočtu  232 10 34 29 5901      -10.000,- 
Celkem         0,- 
 
 
 

 



23. Rozpočtové opatření č. 26 – převod mezi položkami kapitálových výdajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č. 26 :  
 
RO č.26  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje          
Dopravní hřiště 
Dunajská 

232 10 34 12 6121    100  +30.000,- 

PD rekonstrukce 
hřiště Irkutská 

232 10 34 12 6121    102  -30.000,- 

Celkem         0,- 
 

 

24. Rozpočtové opatření č. 28 – navýšení položky ŽP 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28 :     
 
RO č.28  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Pořízení DKP  232 10 37 45 5137      +323.000,- 
Služby pro OŽP 232 10 37 45 5169      -323.000,- 
Celkem         0,- 
 

 

25. Netroufalky – řešení veřejného prostranství (zadání architektonické studie) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec v souvislosti se zadáním architektonické studie „Netroufalky – 
řešení veřejného prostranství“ požaduje : 

1) zachovat dopravní dostupnost z MČ Brno – Starý Lískovec k Fakultní nemocnici 
Bohunice,Univerzitnímu kampusu a k dalším aktivitám v dotčeném území (Moravský 
zemský archiv, obchodní centrum, sportovní zařízení) po vybudování vedení 
tramvajové trati podle dopravně technické studie „Prodloužení vedení tramvajové trati 
v úseku zastávka Osová – Univerzitní kampus Bohunice také busovou městskou 
hromadnou dopravou (trolejbusy, autobusy) 

2) 2) zachovat dopravní dostupnost z MČ Brno – Starý Lískovec včetně příjezdů a 
přístupů   pro cyklisty a pěší včetně širších vztahů k sídlišti Kamenný vrch, do Nového 
Lískovce a k rekreační oblasti Svratecké údolí 

3) účast zástupců MČ Brno – Starý Lískovec na výrobních výborech v průběhu 
zpracování architektonické studie, 

 a sděluje, že na své 73. schůzi dne 10. června 2009 souhlasila s umístěním pevného stánku 
pro provozování trafiky u zastávky MHD Nemocnice Bohunice na ul. Netroufalky podle 
přiloženého vyobrazení a nemá v současné době další připomínky k zadání výše uvedené 
architektonické studie a ukládá OVš sdělit usnesení Rady MČ Odboru územního plánu a 
rozvoje MmB do 10 dnů po vyhotovení zápisu z této schůze Rady MČ. 

 

 

 



26. Žádost o zpětvzetí výpovědí 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 nájemci doručena dne 20.4.2009. Ukládá OVV 
sdělit  rozhodnutí RMČ nájemci ve lhůtě do 3.8.2009. 
 
 

27. Návrh na nařízení exekuce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje : 
aby k vymožení povinnosti zaplacení  : 

- částky 8.250,- Kč proti nájemkyni, 
- částky 3 375,- Kč proti nájemkyni, 
- částky 9 750,- Kč proti nájemkyni, 
- částky 13 125,- Kč proti nájemkyni, 

byl pověřen provedením exekuce soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad 
Brno-venkov, se sídlem Jezuitská 3, Brno. Ukládá OVV předložit k podpisu panu starostovi 
návrhy na  nařízení exekuce a podepsané   předat soudnímu exekutorovi JUDr. Lubomíru 
Zálešákovi, Exekutorskému úřadu Brno – venkov, Jezuitská 3, Brno.  
 
 

28. Žádost o prodloužení lhůty k vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nájemcům prodloužení lhůty k vyklizení a vrácení 
bytu č. 14 na ul. Labská 29 v Brně, a to do 31.10.2009. Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ 
nájemcům do 3.8.2009. 
 
29. Návrh stavební uzávěry v k.ú. Starý Lískovec a Bohunice 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že vyhlášení 
stavební uzávěry (formou vydání územního opatření, což je druh opatření obecné povahy dle 
části šesté správního řádu), je v kompetenci Rady města Brna, nebude městská část Brno – 
Starý Lískovec (RMČ a ZMČ) sdělovat žádné stanovisko a rozhodnut v této věci ponechá 
plně na Radě města Brna. 
 

30. Roční pronájmy ZŠ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  čtvrtletní převod prostředků z pronájmů ZŠ Labská 
a ZŠ Bosonožská, a to vždy do 14 dnů po obdržení nájemného od všech nájemců. 
 
 
 


