
Informace z usnesení 82. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 2.9.2009 

 
1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, ul. Sevastopolská č.o.5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.5, v Brně – Starém Lískovci a 
ukládá Odboru správy budov a bytů vyzvat nájemkyni Petru Svobodovou k vyklizení 
uvedeného bytu ve lhůtě do 30.10. 2009. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 4, ul. Labská č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci s nájemcem  na dobu 
určitou tří let a to od 1.10.2009   do 30.9. 2012 a pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2009. 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.21, ul. Sevastopolská č.o.9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, v Brně – Starém Lískovci mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nejemcem, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího služebního bytu 
v objektu mateřské školy na ulici Bosonožská č.o. 4, Brno a pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2009.   

 

4. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 11, ul. Labská č.o.31 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00118 o zániku nájmu 
k bytu č. 11,  o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31, v Brně – Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. 
 
5. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 26, ul. Kosmonautů č.o. 23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00146 o zániku nájmu 
k bytu č. 26,  o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. 
 
6. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Vltavská č.o.8 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
24 070,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.21, v bytovém domě 
na ulici Vltavská č.o.8 z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 

 

 

 

 



 

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. 30, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o.21, Brno – Starý Lískovec,  po nájemci  na bývalou manželku po trvalém 
odstěhování nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 30, v bytovém 
domě na ulici Labská č.o.21, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a novým nájemcem. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2009. 
 
8. Rozpočtové opatření č. 33 – dorovnání rozpočtové položky platba daní a poplatků za 

hlavní činnost dle skutečnosti 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č.  33.     
  
 
RO č. 33 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Daň z příjmu 232 10 63 99 5362      -439 000 
Všeobecná rezerva 232 10 64 09 5901      439 000 
          
          
Celkem         0,- 
 

9. Společný nájem k bytu č. 27, ul. Labská č.o. 23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 27, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 23, Brno–Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu 
č. 27, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 23,  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 31.10.2009.  
 
10. Společný nájem k bytu č. 13, ul. Dunajská č.o. 23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 13, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 23, Brno–Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 23,  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 31.10.2009.   
 

 

 

 

 

 



11. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise 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 byt  
Kurská č.o. 8, byt č. 13,  velikost 1+kk 
 

bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)a) – byt předem opravený na náklady pronajímatele. 

 

12. Výměna bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Mikuláškovo 
náměstí č.o. 6, Brno, Labská č.o.29,Brno a Jurkovičova č.o.2, Brno a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.23, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.29, 
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 novým nájemcem. Dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.1, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.6, 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 novými 
nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 
2009. 
 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka prací a služeb  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Dodávka prací a služeb - provádění vyklizovacích prací v půdních, sklepních, 
dvorních, bytových a ostatních prostorách bytových domů a provádění deratizace, dezinfekce 
a dezinsekce v bytových panelových domech ve správě Městské části Brno – Starý Lískovec“ 
byl vybrán uchazeč: Zdeněk Kheil, Kelendrov 246, 664 46 Prštice, IČO: 704 11 905 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a jednotkových nabídnutých cen : deratizace 
238 000,-Kč, dezinsekce  595 000,-Kč, dezinfekce 476 000,-Kč. Ceny jsou uvedeny  včetně 
DPH. 
 
14. Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřená orgánům MČ Brno – Starý 

Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Starý Lískovec vzít na 
vědomí Stanovisko společnosti TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, ke 
kontrolní zprávě, resp. k jejím některým bodům, z provedené kontroly  Odborem interního 
auditu a kontroly MMB dle ust. § 129 odst. 2, odst. 3, písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění – dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními 
prostředky  ve smyslu platných právních předpisů, zejména se zaměřením na zadávání 
veřejných zakázek a poskytování informací zastupitelům v návaznosti na ust. § 82, písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění u Úřadu městské části Brno – Starý 
Lískovec a dotčených orgánů městské části Brno – Starý Lískovec, které je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
 



15. Veřejná zakázka malého rozsahu – Výměna předloženého schodiště v bytových 

domech  na ul. Kurská, Kyjevská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby po odstoupení ze soutěže uchazeče Šustr 
Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, z kapacitních důvodů, byl vybrán pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna předloženého schodiště a opravy vstupní podesty 
v bytových domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8, Kyjevská 1,3 v Brně – Starém Lískovci“ 
uchazeč: MTc-stav, s.r.o.,Slunečná 4, 634 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a nabídnuté ceny  ve výši 542 121,- Kč  včetně DPH. 
 
16. Darovací smlouva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného a  společností 
DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o,  IČ: 18824943, na straně dárce. 
Předmětem darovací smlouvy je věcný dar – kávovar ESAM 6600 DéLonghi v hodnotě 
19 900,- Kč. Darovací smlouva  je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje 
tajemníka ÚMČ předložit uvedenou darovací smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
11.9. 2009. 
 
17. Zřizovací listiny příspěvkových organizací 

Rada  MČ Brno-Starý Lískovec doručuje  Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
ke schválení zřizovací listiny těchto  příspěvkových organizací :  
 
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, 
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace. 
Zřizovací listiny  příspěvkových organizaci jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVV předložit zřizovací listiny příspěvkových organizací ke schválení na XIV.  
zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 09 00072  na úpravu ploch veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00072, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a p. Karlem Zemanem, Černého 818/39, 635 
00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – úprava 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 
2)doba plnění – od 3.9.2009 do 13.11.2009 
3)cena za dílo bez DPH 130 230,- Kč, DPH 19% 24 743,70 Kč, celkem 154 973,70 Kč 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 3.9.2009.  
 
19. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2011-2019 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Návrh rozpočtového výhledu na období 2011-2019 podle přílohy, která je součástí tohoto 
bodu jednání. 
 
20. Zrušení nabídkové řízení „Rekonstrukce střechy IOV Krymská 2“  

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zrušení nabídkového řízení 
„Rekonstrukce střechy IOV Krymská 2“ . 
 
 
21. Schválení projektové dokumentace „Stavební úpravy ZŠ Bosonožská 9“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje projektovou dokumentaci na Stavební 
úpravy  ZŠ Bosonožská 9 Brno – Starý Lískovec, kterou zpracoval Ing.Jiří Šlanhof Bezručova 
7, Blansko 678 01. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce 

střech IOV Krymská 2“  

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje seznam firem k podání cenové nabídky 
na realizaci „Rekonstrukce střechy IOV Krymská 2“ a zadávací podmínky na předmětnou 
akci. 
 
Skyscraper spol.s.r.o 
Ing. Robert Kovář 
Příkop 4, 602 00 Brno 
IČ:          26304953 
DIČ: CZ 26304953 
 
Josef Novák 
Živného 8, 635 00 Brno 
IČ:             15559327 
DIČ: CZ 510114255 
 
EKOIZOL PLUS s.r.o 
Martin Kejík 
Dubová 19, 637 00 Brno 
IČ:           27668321 
DIČ: CZ 27668321 
 
 
23. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce MŠ 

Bosonožská 4 – střecha“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje seznam firem k podání cenové nabídky 
na realizaci„Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 - střecha “  a zadávací podmínky na předmětnou 
akci. 
 
PSK Brno s.r.o.  
IČ:    60724463 
DIČ: CZ60724463 
Kabátníkova 2 
Brno 661 10 
 
VARSTA s.r.o. 
IČ:    26917840 
DIČ: CZ26917840 
Barvy 8 
Brno 638 00 
 
WALER, spol. s r.o. 
IČ:    25309536 
DIČ: CZ 25309536 
Selská 61 
Brno 614 00 
 



 
24. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky realizace „Stavební úpravy ZŠ 

Bosonožská 9“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje seznam firem k podání cenové nabídky 
na realizaci„Stavební úpravy ZŠ Bosonožská 9 “  a zadávací podmínky na předmětnou akci. 
 
Gipscon s.r.o. 
Tyršova 258 
Modřice 664 42 
IČ: 46905332 
 
WALER s.r.o. 
Selská 61 
Brno 614 00 
IČ: 25309536 
 
REMOPA, s.r.o. 
Došlíkova 2848/32  
Brno 636 00 
IČ : 25518186 
 
25. Žádost o vydání stanoviska k řešení nových parkovacích míst při obchodním centru 

na ul. Kurská 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s koncepčním návrhem parkoviště nových 
parkovacích míst při obchodním centru na ul. Kurská podle návrhu žadatele, pana Michala 
Rozbořila, Kvapilova 3, 616 00 Brno a pana Martina Konečného, A.Macka 10, 612 00 Brno, 
dle varianty 1, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
26. Nabídkové řízení na zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost 

„Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 – zvýšení kapacity“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje projekční kancelář Pam Arch s.r.o. 
Vránova 3/1241 Brno 621 00 jako zpracovatele PD a inženýrské činnosti „Rekonstrukce MŠ 
Bosonožská 4 – zvýšení kapacity “ . 
 
27. Nabídkové řízení na zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost 

„Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2 – zvýšení kapacity“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje projekční kancelář Pam Arch s.r.o. 
Vránova 3/1241 Brno 621 00 jako zpracovatele PD a inženýrské činnosti „Rekonstrukce MŠ 
Kosmonautů 2 – zvýšení kapacity “  . 
 
 

 

 

 



28. SOD č. 09 9 500 09 00073 – Dopravní hřiště Dunajská 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 
00073 v upraveném znění podle požadavku zhotovitele, který se týká vyjmutí odstavce č. V.2 
smlouvy platební podmínky o 10% pozastávce,  jejímž předmětem díla je  realizace dětského 
dopravního hřiště na ulici Dunajská 37 – 45 podle projektové dokumentace zhotovené 
projektantem dopravních staveb Václavem Veverkou, IČ : 46757457.  Smlouva bude 
uzavřena mezi objednatelem Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 
2479/63, 193 00 Praha 9, pobočka České Budějovice zastoupeným jednatelem Pierre 
Trotobasem, ve věcech smluvních ing. Václavem Kaskou na základě plné moci. Celková cena 
díla vč. DPH činní 201 697,-Kč v souladu s cenovou nabídkou. 
 
 

29. SOD č. 09 9 500 09 00075 – internetová prezentace – virtuální prohlídky M Č 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 
00075, jejímž předmětem díla je zpracovat internetovou prezentaci -  virtuální prohlídku 
městské části a umístit ji na server www.kamzajet.cz. Smlouva bude uzavřena mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 
625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a firmou UPL Media, s.r.o., se sídlem 
Bystré 1323, Frenštát  p. R. 74401 zastoupenou BA Romanem Juríkem, jednatelem v celkové 
ceně díla 4.800,- Kč. Firma není plátcem DPH.  
 
 


