
Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.1.2010 

1.Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bezbariérovému bytu č. 35, o vel. 1+kk, 
v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bezbariérovému bytu č. 35, o vel. 1+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a nájemkyní, na dobu neurčitou. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2010. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu neurčitou, regulované nájemné,  mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a nájemci a pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. 
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
celkem 1 934,- Kč z částky poplatku z prodlení   nájemci bytu č. 15, na ulici Dunajská č.o. 
39 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení 
jednorázově nejpozději v termínu do 28.2.2010 .Ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o unesení.    
 
4. Žádost o splátkový kalendář  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s nájemcem bytu na ulici Labská č.o. 37, č. 
bytu 1, v Brně – Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a 
úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši 62 462,- Kč bez 
příslušenství. 
 
 

5. Hromadná instalace plastových oken – dodatečná výměna, dodatky ke smlouvě o 

nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z  nájemného  od 1.2.2010  po 
dobu 100 měsíců  ( cena díla / 100 měsíců = měsíční sleva na nájemném ) nájemcům, kteří 
provedli výměnu oken na vlastní náklady v domech, kde byla schválena tzv. hromadná 
instalace plastových oken, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Nájemcům, kteří mají dluh na nájemném a plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu bude sleva poskytnuta až po zaplacení dluhu a schvaluje text dodatku  ke 
smlouvě o nájmu bytu, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.Pověřuje OSBB 
předložit dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu plastových oken, smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. 
 
 



6. Oprava bytového jádra, Dunajská č.o. 17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  provést  v bytě č.  18, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.or. 17,  tyto opravy: 
- opravu čelní stěny umakartového jádra (odstranění napadených částí plísní, přetmelení          
a zakytování  postižených  částí a provedení   voděodolného nátěru) 
- výměnu vany včetně těsnících lišt , popř. nalepení 2 řad obkladů.    
- výměnu el. instalace bytového jádra a výměnu infrazářiče včetně doložení revize                 
el. Instalace. 
 
7. Podlahová krytina v pobočce Knihovny Jiřího Mahena – výběr dodavatele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby výměnu podlahové krytiny ve 
standardním provedení v objektu občanské vybavenosti,  na ulici Kurská č.o. 1, v prostorách 
užívaných na základě  Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP – 19/93 ze dne 2.2.1993 
Knihovnou Jiřího Mahena, provedl uchazeč Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 
01 Babice nad Svitavou, v celkové ceně 71 827,20,- Kč včetně DPH, na základě 
nejvhodnější předložené nabídky. 
 
 

8. Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie č. S – 80938 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné 
energie č. S – 80938, uzavřenou dle ustanovení    § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znění a dále v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, 
a na ně navazujícími vyhláškami a rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, jako kupující a Teplárny 
Brno, a.s., zastoupená Ing. Alexejem Nováčkem, místopředsedou představenstva a 
generálním ředitelem, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, jako prodávající, kde předmětem 
smlouvy je dodávka a odběr tepelné energie, případně dodávka a odběr teplé vody na 
základě ustanovení této smlouvy včetně všech jejích příloh       a součástí uvedených v bodě 
VII. této smlouvy. Předmět dodávky je specifikován v Příloze    č. 1 této smlouvy – 
Technická popis odběrného místa a v Příloze č. 2 této smlouvy – Odběrový diagram. Kupní 
smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.Pověřuje OSBB předložit Kupní 
smlouvu smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.1.2010. 
 
9. 2. úprava plánu VHČ MČ Brno – Starý Lískovec pro rok 2009 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 2. úpravu plánu VHČ MČ Brno – Starý Lískovec 
pro rok 2009, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
 

 

 

 

 



10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby v přístavbách 

bytových domů Labská č.o. 29,31 a 33 a notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu pro příjmově 
vymezené osoby o velikosti 3+kk, 60m2, v bytových domech v Brně – Starém Lískovci na 
ulici Labská č.o. 29,31, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a níže uvedenými nájemci, a to takto: 
 

1. Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
 

2. Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
 

3. Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
          
4. Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
          
5. Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 

 
6. Labská 29, byt č. P6, 7. NP, velikost 3+kk 

 
7. Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 

 
8. Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 

 
9. Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

 
10. Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

 
11. Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
          

 
Smlouva o nájmu bytu s těmito žadateli bude uzavřena na dobu určitou 2 let s účinností             
od 1.3.2010, sjednané nájemné bude činit 63,78 Kč/m2/měsíc a 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.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu pro příjmově 
vymezené osoby o velikosti 3+kk, 60m2, v bytových domech v Brně – Starém Lískovci na 
ulici Labská č.o. 31 a 33 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a níže uvedenými nájemci, a to takto:  
 

1. Labská 31, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 
          
2. Labská 33, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
          
3. Labská 33, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

 
4. Labská 33, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 



 
5. Labská 33, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 

 
6. Labská 33, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 

 
 
Smlouva o nájmu bytu s těmito žadateli bude uzavřena na dobu určitou 2 let s účinností             
od 1.6.2010, sjednané nájemné bude činit 63,78 Kč/m2/měsíc a 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.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s notářskými zápisy se svolením k vykonatelnosti 
podle ustanovení §274 písm. e) o.s.ř.., které budou tvořit nedílnou součást smlouvy o nájmu 
bytu  uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a 
těmito   žadateli: 
 

1. Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
 

2. Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
 

3. Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
          
4. Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
          
5. Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 

 
6. Labská 29, byt č. P6, 7. NP, velikost 3+kk 

 
7. Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 

 
8. Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 

 
9. Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

 
10. Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

 
11. Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
          
12. Labská 31, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 
         
13. Labská 33, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
          
14. Labská 33, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

 
15. Labská 33, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

 
16. Labská 33, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+k 

 



17. Labská 33, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 
 

 
a pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
28.2.2010. 
 
11. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00114 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č .1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00114, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem,Městskou části Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, jehož předmětem je úprava 
ceny díla ve smyslu změny výše sazby DPH od 1.1.2010 a ukládá OVš předložit výše 
uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. Dodatek č. 1 je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 

12. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00052 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č .1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00052, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem,Městskou části Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, jehož předmětem je úprava 
ceny díla ve smyslu změny výše sazby DPH od 1.1.2010 a ukládá OVš předložit výše 
uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. Dodatek č. 1 je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
13. Oslovení k podání cenové nabídky na nákup laviček a odpadkových košů 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pro realizaci nových odpadkových košů a laviček 
na veřejném prostranství zadávací podmínky a hodnotící kriteria, která jsou autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové 
nabídky.  
1.Komunální technika, s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem 
2.KARIM, spol. s r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín 
3.Urbania, s.r.o, 24.dubna 18, 664 43 Želešice 
4.Petr Klobás, Košuličova 6, 619 00 Brno 
5.Jiří Novotný – pontte.cz, Zažmolí 451, 679 11 Doubravice nad Svitavou (korespondenční 
adresa) 
6.Obchodní společnost – SP, Ing. Vladimír Bauer, Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí 
7.Radomír Dočekal, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
8.SIACITY s.r.o., V Horkách 233/8. 640 07 Liberec IX-Janův Důl 
9.mmcité a.s., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín 
10.Nárožný s.r.o., Košinova 2908/103a, 612 00 Brno 
11.Roman Šustr, Okrouhlá 18, 625 00 Brno 
12.Remis s.r.o., Šámalova 93, 615 00 Brno 
  
a ukládá komisi životního prostředí provést vyhodnocení došlých nabídek. 
 
 



14. Oslovení k podání cenové nabídky na  kácení a sesazovací řez topolů na p.č. 998/10, 

ul. Klobásova 79 – areál TJ Tatran Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje za účelem realizace kácení a sesazovacího řezu 
topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 – areál TJ 
Tatran Starý Lískovec, dle znaleckého posudku č. 98-980/09 zpracovaného znalcem Ing. 
Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D a rozhodnutí (povolení ke kácení) č.j. 4019/09/OVš/400/6/2/kap 
ze dne 9.10.2009, oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky. 
 
1.Šarapatka – sdružení FO, Kotlářská 45, 602 00 Brno 
2.Ing. Otakar Rada, Csc. – ROMBO, 679 05 Křtiny 
3.Veřejná zeleň města Brna, p.o. Kounicova 16a (Tyršů sad) 
4.BAOBAB – péče o zeleň s.r.o., Únětice 3, 252 62 Horoměřice 
5.Ing. Hynek Šmerda, Úvoz 61, 602 00 Brno 
6.GARDEN EXPERT s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno 
7.Adamera s.r.o., Višňové 187, 671 38 
8.Ing. Pavel Švec, Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice 
9.Ing. Martin Vlado, Kornerova 9, 602 00 Brno 
10.Šimek 96 spol. s r.o., Hercokova 17, 612 00 Brno 
11.Rondo service, s.r.o., Stráň 12, 639 00 Brno 
12.Tomáš Labuť, Čichnovova 12, 624 00 Brno 
13.Zahrada Brno, Ing. Jiří Mařák, Míru 564, 790 70 Javorník, kontaktní adresa Hlinky 90, 603 
00 Brno  
 
15. Ukončení a uzavření nové smlouvy na pronájem pozemku garážového dvora 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 

1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 98 00136 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemci,  bytem Chaloupky 298, 683 54 Otnice, na pronájem 
ideálního podílu jedné pětapadesátiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 
2707 k.ú. Starý Lískovec k datu 28. února 2010 podle předloženého návrhu dohody, která je přílohou 
tohoto bodu jednání a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
pětapadesátiny   pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2707 k.ú. 
Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a nájemkyní, bytem Kyjevská 9, 625 00 Brno od 1.3.2010 podle předloženého 
návrhu smlouvy o nájmu nemovitosti, která je přílohou tohoto bodu jednání a 
 
Ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu nemovitosti a dohodu o skončení nájmu nemovitosti 
oběma smluvním stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 101. schůze RMČ 
Brno – Starý Lískovec. 
 
 
 
 

 

 



16. Ukončení a uzavření nové smlouvy na pronájem pozemku garážového dvora  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 98 00136 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bytem Syrovice 368, 664 67 Syrovice, na pronájem 
ideálního podílu jedné šestnáctiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 
2859 k.ú. Starý Lískovec k datu 28. února 2010 podle předloženého návrhu dohody, která je přílohou 
tohoto bodu jednání a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné šestnáctiny  
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2859 k.ú. Starý Lískovec, 
mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a nájemcem, 
Krymská 5, 625 00 Brno od 1.3.2010 podle předloženého návrhu smlouvy o nájmu 
nemovitosti, která je přílohou tohoto bodu jednání a 
 
Ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu nemovitosti a dohodu o skončení nájmu nemovitosti 
oběma smluvním stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 101. schůze RMČ 
Brno – Starý Lískovec. 
 
17. Schválení podání žádosti o svěření pozemku p.č. KN 2485/2 k.ú Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s podáním písemné žádosti MO MMB na svěření pozemku p.č. KN 2485/2 o 
výměře 1028 m2 za účelem pronájmu pro modernizovanou prodejnu květin. 
 
18. Veřejné prostranství u polikliniky – překládka TELEFÓNICA O2  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 09 9 500 10 00003 o 
provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační  sítě mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, 
zastoupenou starostou panem Vladanem Krásným a Telefónica O2  Czech Republic, a.s.,  se 
sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha. Smlouva je přílohou tohoto bodu 
jednání.Ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám v termínu do 7 
dnů po vyhotovení zápisu ze 101. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
19. Žádost o vyjádření ke směně části pozemku p.č. 303/7 ze pozemek p.č. 304/7 – vše 

k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se směnou části pozemku p.č. KN 303/7 (výměra 58 m2) ve vlastnictví Statutárního 
města Brna za pozemek p.č.KN 304/7 (výměra 1 m2)  , Nebovidská 470/15, 664 48 Moravany 
vše k.ú. Starý Lískovec. 
 

20. Cenová nabídka – oprava dešťové kanalizace U Hřiště 9 

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

 

 

 

 



21. Vyznačení zákazu stání na vjezdu do ul. Dunajská  - DELIKA H+H 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se záměrem zřídit vodorovné dopravní značení V 
12c při vjezdu k domům č. 27 a 29 a do zásobovacího dvora DELIKY H + H na ulici 
Dunajské podle požadavku DELIKY H + H, spol. s r. o., se sídlem U Hřiště 21a, Brno. 
Umístění dopravní značky V 12c je vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou 
tohoto bodu jednání a  ukládá OVš postoupit usnesení RMČ společnosti DELIKA H + H s r. 
o. 

22. Žádost o lhůtu na odklizení tržiště 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanoví společnosti EUROTABÁK, spol. s r. o., 
Provazníkova 47a, 613 00 Brno termín pro odstranění stánků tržiště na prostranství u 
polikliniky a stánku se sociálním zařízením pro stánkaře vše na ul. U Pošty  od 1. února do 5. 
února 2010. V případě extrémně nepříznivého počasí je možno lhůtu prodloužit do 10. února 
2010 a doporučuje  OVš vyměřit společnosti EUROTABÁK, spol. s r. o., Provazníkova 
47a, 613 00 Brno místní poplatek za skutečnou dobu užívání veřejného prostranství v měsíci 
únoru 2010. Ukládá OVš sdělit společnosti EUROTABÁK, s r. o. usnesení Rady MČ do 5 
dnů po vyhotovení zápisu ze 101. schůze Rady MČ Brno – Starý Lískovec  

 

23. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 08 00112 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č .3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00112, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem,Městskou části Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem p. Jaroslavem Bládkem, Příčky 7, 625 00 Brno, jehož předmětem je úprava ceny 
díla ve smyslu změny výše sazby DPH od 1.1.2010 a ukládá OVš předložit výše uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. Dodatek č. 3 je autorizovanou přílohou č. 
1 bodu tohoto jednání. 
 
24. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 02 00121 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č .3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00121, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem,Městskou části Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem p. Jaroslavem Bládkem, Příčky 7, 625 00 Brno, jehož předmětem je úprava ceny 
díla ve smyslu změny výše sazby DPH od 1.1.2010 a ukládá OVš předložit výše uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. Dodatek č. 3 je autorizovanou přílohou č. 
1 bodu tohoto jednání. 
 

25. Konkurzní řízení na místo ředitele/ky ZŠ, Bosonožská 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí pořadí účastníků řízení a schvaluje 
odpověď Rady MČ na oznámení o výsledku konkurzního řízení, která je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje starostu zaslat tuto odpověď  OŠMT MMB do 
25.1. 2010. 
 
 

 

 



26. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů za žáky z obce Nebovidy 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Dohodu  o úhradě neinvestičních nákladů za 
žáky uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno – Starý Lískovec, 
Klobásova 9, 625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a obcí Nebovidy, 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna zastoupenou starostou Milanem Mojžíšem a 
pověřuje starostu MČ  podpisem dohody v termínu do 29.1.2010. 
 
27. Trestní oznámení  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje na základě kontrolních zjištění uvedených v 
„Zápise č. 11 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 
25.11.2009“ podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Trestní oznámení je 
přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV podat trestní oznámení do 31.1.2010. 
 
28. Trestní oznámení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje na základě kontrolních zjištění uvedených v  
PROTOKOLU  O  KONTROLE  výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno 
– Starý Lískovec ze dne 10.10.2007  podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 
Trestní oznámení je přílohou tohoto bodu jednání.Ukládá OVV podat trestní oznámení  do 
31.1.2010. 
 
29. Odpis pohledávek 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí odpis nedobytných pohledávek:       
za  nájemné v celkové výši    Kč 197 066,00  
za pachtovné v celkové výši Kč 322 264,00. 
 

30. Rozpočtové opatření č. 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č.1. 
 
RO č. 1 Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
Dotace MMB 231 

0140 
 4116  13306   4 000 

000 
 

Přís. na živobytí 231 
0100 

4171 5410  13306    1 400 
000 

Dopl. na bydlení 231 
0100 

4172 5410  13306    500 000 

Mimoř. pomoc 231 
0100 

4173 5410  13306    500 000 

Přísp. na pomůcky 231 
0100 

4182 5410  13306    1 600 
000 

Přís. na živobytí 231 
0100 

4171 5410      -200000 

Dopl. na bydlení 231 
0100 

4172 5410      -100000 

Mimoř. pomoc 231 
0100 

4173 5410      -100000 



Přísp. na pomůcky 231 
0100 

4182 5410      -100000 

Všeobecná rezerva 231 
0100 

6401 5901      +500000 

Celkem        4 000 
000 

4 000 
000 

 

 

31. Rozpočtové opatření č .2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.2 
 
RO č. 2 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
Opravy objektů 231 

0100 
3613 5171      92 000,-

- 
Všeobecná rezerva 231 

0100 
6409 5901      - 

92 000,-
- 

          
Celkem         0,-- 
 

 

 

32. Rozpočtové opatření č. 3 

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

 

33. Ocenění pedagogických pracovníků –Den učitelů 2010 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje paní ředitelku  z MŠ Labská 7 na ocenění 
pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2010 do II. kategorie – ocenění 
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost a pověřuje  odbor OSP o sdělení usnesení 
RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, odboru ŠMT v termínu do 27.1.2010 
k rukám PhDr. Marie Klusoňové. 
 
34. Žádost o dotace z MmB OŠMT pro rok 2010 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje seznam  připravovaných akcí k podání žádosti o 
dotace z MMB OŠMT a ukládá OVŠ připravit podklady pro podání žádosti na MMB 
OŠMT podle požadavků uvedených v dopise I.náměstka primátora MUDr.Rychnovského a 
to neprodleně. 
 
 

 

 



35. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že nelze vyhovět žádosti nájemců o zpětvzetí 
výpovědi z nájmu bytu č.38 o velikosti 3+1 na ul. Sevastopolská 11 v Brně, neboť od 
1.3.2009 nejsou nájemci tohoto bytu. Ukládá OVV zaslat odpověď nájemcům ve lhůtě do 
29.10.2010. 
 
36. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 14 o velikosti 2+0 
na ul. Kosmonautů 1  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemkyni.Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 29.1.2010. 
 
37. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+0 
na ul. Kosmonautů 23  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemkyni. Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 29.1.2010. 
 
 
38. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 4 o velikosti 3+1 na 
ul. Dunajská 43  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemůcm.Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 29.1.2010. 
 
39. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 41 o velikosti 1+1 
na ul. Sevastopolská 11  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemci.Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání 
platebního rozkazu do 29.1.2010. 
 
40. Smlouva o nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Variantu I. Smlouvy o nájmu bytu pro příjmově 
vymezené osoby, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
41. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 45, přijaté na své 94. řádné schůzi, 
konané dne 11.11.2009 a schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
09 2 500 04 0003, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OSBB 
předložit Dodatek č. 3 smluvním stranám k podpisu do 31.1.2010. 
 
 

 

 

 



42. Žádost o Grant z Nadace ČEZ na realizaci dětského hřiště ul . U Pošty 1-9 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výběr grafického návrhu rekonstrukce 
hřiště U pošty 1 – 9  od firmy Tomovy parky s.r.o.Schvaluje podání žádosti o Grant z Nadace 
ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“, se sídlem Seifertova č.p. 570/55, 130 00 Praha 3 
s tím, že  realizace rekonstrukce hřiště je podmíněna přidělením finančních prostředků 
z nadace. Ukládá OVŠ zpracovat a odeslat potřebné doklady k žádosti o Grant v termínu do 
29.1.2010. Grafické návrhy firem  Wood Makers, s.r.o., Grana – Vladimír Matěja, Flora 
servis, Alestra – Radomír Dočekal, Hřiště, s.r.o., Tomovy parky, s.r.o., jsou nedílnou součástí 
tohoto materiálu. 
 


