
Informace z usnesení 103. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.2.2010 

1. Dorovnání DPH – smlouva č. 09 9 400 09 00245 a č. 09 9 400 09 00246 – GipsCon, s.r.o 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje žádost společnosti GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 
664 42 Modřice, o dorovnání DPH - +1% ke smlouvám o dílo č. 09 9 400 09 00245 ze dne 
4.12.2009, kde předmětem smlouvy je oprava bytu č. 39, o velikosti 1+kk, nacházejícím se 
v 8. podlaží domu č.o. 5 na ulici Sevastopolská v celkové ceně díla 235 363,70 Kč včetně 9% 
DPH a č. 09 9 400 09 00246 ze dne 4.12.2009, kde předmětem smlouvy je oprava bytu č. 11, 
o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č.o. 31 na ulici Labská v celkové ceně 
díla 268 640,00 Kč včetně 9% DPH a to tak, že na uvedenou změnu budou uzavřeny dodatky 
ke smlouvám. 
 
Před projednáváním bodu č. 2 se dostavil na zasedání RMČ pan Mgr. Marek Sklenář. 
 
2. Pojištění základních a mateřských škol 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a požaduje doplnění 
nabídek dalších pojišťoven. 
 
3. Úhrada nákladů za výměnu balkónové stěny, Labská 15 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu na nájemném ve výši 17 141,- Kč na 100 
měsíců  ( případně do doby prodeje bytového domu ) od 1.3.2010 za výměnu balkónové stěny  
na náklady   nájemce bytu č 31, v bytovém domě na ulici  Labská č.o.15 a pověřuje OSBB 
předložit dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu oken, smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010. 
 
4. Podnájem kancelářských prostor v objektu na ul. Oderská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podnájem jedné místnosti v objektu na ulici 
Oderská č.o. 4, který na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 99 00551 
užívá společnost GEMMA Systems, spol. s  r.o., společnosti Koučink centrum s.r.o., U 
Čokoládoven 818/9, 143 00 Praha 4 a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat o 
rozhodnutí RMČ Brno – Starý Lískovec společnost GEMMA Systems, spol. s.r.o. 
 
5. Metodika oprav volných bytů - doplnění přílohy č. 2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozšířit Přílohu č. 2  Metodiky oprav volných bytů 
– Seznam dodavatelů, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu o společnost: 
 
Svoboda a syn, s.r.o. 
Jahodová 542/62  
620 00 Brno  
IČ: 25548531 
DIČ: CZ25548531 
 

 

 

 



6. Žádost o pronájem části pozemku p.č.KN 1684/16 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. KN 1684/16 k.ú. 
Starý Lískovec o výměře 6 m2  za účelem umístění stánku s grilovanými kuřaty. Smlouva o 
nájmu pozemku bude předložena RMČ Brno-Starý Lískovec ke schválení, a to v době, kdy 
předmětný pozemek bude ve stavu způsobilému ke smluvenému užívání.Stanovuje nájem ve 
výši 2000,-Kč/měsíc a ukládá Ovš  sdělit do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 103. schůze RMČ 
zájemci usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
7. Cenová nabídka – oprava dešťové kanalizace U Hřiště 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro případnou realizaci firmu MOTeC spol. s r.o., 
Zvonařka 18, 634 00 Brno jako nejvýhodnější nabídku pro akci ,,Oprava dešťové kanalizace 
U Hřiště  9“. 
 
8. Žádost o umístění stánku s textilem vedle květinářství při komunikaci Karpatská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním stánku s textilem (vlastník p. Ivo 
Strážnický) na pozemek p. č. KN 2485/2 k. ú. Starý Lískovec při komunikaci Karpatská vedle 
budovy České pošty v sousedství plánované prodejny květin a ukládá OVš sdělit p. 
Strážnickému usnesení Rady MČ do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 103. schůze Rady MČ 
Brno – Starý Lískovec. 

 

9. Žádost o umístění stánku ovoce – zelenina na prostranství u polikliniky  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na umístění stánku s ovocem-zeleninou pouze na ploše 
„P“ určené pro umístění prodejních stánků v rámci  rekonstrukce prostranství u polikliniky na 
ulici U Pošty a nesouhlasí s umístěním stánku s ovocem-zeleninou na jiném místě v rámci 
prostranství u polikliniky na ul. U Pošty . 

 

10. Instalace přechodného dopravního značení – ZNAKOM s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s instalací přechodného dopravního značení v 
souvislosti s opravami povrchu silnice I/52 (Vídeňská)  a objízdnou trasou vedenou po 
komunikaci Bítešská podle situace zpracované společností ZNAKOM s r. o., která jsou 
přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš postoupit usnesení RMČ společnosti ZNAKOM s 
r. o. 

11. Návrh na uložení smluvní pokuty zhotoviteli zimní údržby chodníků, společnosti 

Ager s.r.o., dle SOD č. 09 9 500 09 00114 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3.b) smlouvy o 
dílo č. 09 9 500 09 00114, uložení smluvní pokuty ve výši poměrné částky 4 dnů z celkové 
měsíční paušální částky za 1/2010, tj. celkem 13 263,69 Kč bez DPH, zhotoviteli zimní 
údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 
Brno, za vady díla, neprovedení díla a  neplnění lhůt stanovených smlouvou o dílo, plánem 
zimní údržby a Nařízením statutárního města Brna č. 14/2009 v období 12.1.2009 – 14.1.2010 
a 27.1.2010 a ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 
15.2.2010. Přehled vad díla a neprovedení díla je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto 
jednání. 
 



12. Návrh na uložení smluvní pokuty zhotoviteli zimní údržby chodníků, společnosti 

Ager s.r.o., dle SOD č.  09 9 500 09 00052 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3.f) smlouvy o 
dílo č. 09 9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty ve výši poměrné částky 3 dnů z celkové 
měsíční paušální částky za 1/2010, tj. celkem 18 122,40 Kč bez DPH, zhotoviteli zimní 
údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 
Brno, za vady díla, neprovedení díla, zprodlení s odstraňováním závad a neplnění lhůt 
stanovených smlouvou o dílo, plánem zimní údržby a Nařízením statutárního města Brna č. 
14/2009 v období 13.1.2009 – 15.1.2010 a ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení 
společnosti Ager s.r.o. do 15.2.2010. Přehled vad díla a neprovedení díla je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
13. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
14. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 5 o velikosti 
3+1 na ul. Kurská 4 v Brně, která byla nájemkyni doručena dne 4.12.2009.Ukládá sdělit  
rozhodnutí RMČ nájemkyni ve lhůtě do 12.2.2010. 
 
15. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 20 o velikosti 3+1 na 
ul. Mikuláškovo nám. 4  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemcům .Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 12.2.2010. 
 
16. 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 2+0 na 
ul. Kyjevská 3  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 12.2.2010. 
 
17. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č.5 o velikosti 2+1 
na ul Sevastopolská 3 v Brně proti nájemci. Ukládá OVV podat žalobu o vyklizení bytu u 
Městského soudu v Brně ve lhůtě do 12.2.2010.  
 
18. Komplexní systém pro informativní SMS-SOS zprávy občanům 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby MČ Brno-Starý Lískovec vstoupila do 
nového systému rozesílání varovných SMS-SOS občanům, vzhledem k tomu, že tyto 
informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
 
 



19.  Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních 
nákladů za žáky z cizích obcí 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Dohody o podmínkách plnění povinné školní 
docházky a úhradě neinvestičních nákladů za žáky z cizích obcí ve školním roce 2009/2010 
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám.1, Brno zastoupené starostou 
MČ Brno – Starý Lískovec a starosty  níže uvedených obcí: Ostopovice, Litostrov, Vojkovice, 
Zakřany, Střelice, Žabičce, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu 
podpisem těchto dohod ke dni 12.3.2010 
 
20. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nenavrhuje  na  finanční ohodnocení za práci v I. pololetí 
školního roku 2009/2010 žádného ředitele a pověřuje  odbor OSP o sdělení usnesení RMČ 
Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, odboru ŠMT v termínu do 12.2.2010. 
 
21. Oznámení škodní události 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené  z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
22. Kácení a sesazovací řez topolů rostoucích na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý 

Lískovec – areál TJ Tatran Starý Lískovec, výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro realizaci 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/400/6/26/Kap ze dne 
9.10.2009, podle předložené cenové nabídky ze dne 2.2.2010 zhotovitele  - Tomáš Labus, v 
případě odstoupení/stáhnutí cenové nabídky tímto zhotovitelem, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 2.2.2010 dalšího zhotovitele  - Ing. Otakar Rada, sdružení ROMBO. Ukládá 
odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo na příští schůzi rady městské části. 
 
23. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 41, přijaté na své 101. řádné schůzi, 
konané dne 20.1.2010 a schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 04 00030, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá  OSBB 
předložit Dodatek č. 3 smluvním stranám k podpisu do  8.2.2010. 
 
24. Vyklizení bytu   

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu 
č.21 o velikosti 2+0 na ul. Vltavská 19 v Brně proti nájemkyni. Exekuci provede Exekutorský 
úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady   
exekuce činí  cca 20 000,- Kč. Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov,JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 
12.2.2010. 
 
 

 


