
Informace z usnesení 108. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 31.3.2010 

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

v bytě č. 32, ul. Kurská č.o.6“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 32, situovaném v 7. podlaží domu č.or. 6 na ulici Kurská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svit. 331, 664 01, jako nejvhodnější 
na základě  předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 264 930,60.Kč včetně 
DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – 
Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 23, ul. Labská č.o.37“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 23, situovaném v 5. podlaží domu č.or. 37 na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 286.333,-Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31, ul. Sevastopolská č.o.1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 7. podlaží domu č.or. 1 na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Svoboda a syn, s.r .o. Jahodová 524/62, 620 00 
Brno  jako nejvhodnější na základě  předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
209 475,00  Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle 
Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Vyhodnocení plnění plánu VHČ za rok 2009 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyhodnocení plnění plánu VHČ MČ Brno – Starý 
Lískovec za rok 2009, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
 
5. Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 09 9 400 02 00265 – úprava výše nájemného dle 

indexu průměrné roční míry inflace – pronájem střech, Labská č.o.33 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje  úpravu výše nájemného sjednaného ve Smlouvě 
o nájmu části nemovitosti  č. 09 9 400 02 00265, uzavřené dne 14.8.2001 se společností 
Český Mobil, a.s. , dle ustanovení článku V./8 této smlouvy,  dle indexu průměrné roční míry 
inflace vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro rok 2010 na celkovou částku 71 104,- 
Kč/rok bez DPH. 
 



6. Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 09 9 400 02 00251 – úprava výše nájemného dle 

indexu průměrné roční inflace – pronájem střech, Vltavská č.o.21, Labská č.o.1 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje úpravu výše nájemného sjednaného ve Smlouvě o 
nájmu části nemovitosti  č. 09 9 400 02 00251, uzavřené dne 26.9.2002 se společností Český 
Mobil, a.s. , dle ustanovení článku V./8 této smlouvy,  dle indexu průměrné roční míry inflace 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro rok 2010 na celkovou částku 71 104,- Kč/rok 
bez DPH. 
 
7. Úhrada nákladů za výměnu oken, Mikuláškovo nám. č.o.13 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu na nájemném ve výši 500,- Kč na 100 měsíců  
( případně do doby prodeje bytového domu ) od 1.5.2010 za výměnu balkónové stěny a 3 ks 
oken  na náklady   nájemce bytu č 8, v bytovém domě na ulici  Mikuláškovo náměstí  č.o.13 a 
pověřuje OSBB předložit dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je  poskytnutí 
slevy z nájemného za výměnu 3 ks oken a balkónové stěny, smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2010. 
 
8. Úhrada nákladů za výměnu oken, Osová č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
7 392,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.3, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 6, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 

9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00067, MTc-stav, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00067 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, 
s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 23, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 5. 
podlaží domu č.or. 37 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 286 333,00 Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.Pověřuje 
Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00067 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 9.4.2010. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00068, Šustr Vratislav 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00068 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Zednické a malířské práce, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 32, o velikosti 3+1, nacházejícím  se v 7. podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská 
v Brně v celkové ceně 264 930,60 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.Pověřuje OSBB předložit smlouvu č. 09 9 400 
10 00068 smluvním stranám k podpisu do 9.4.2010. 
 
 



11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00069, Svoboda a syn, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00069 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a 
syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno,     na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 31, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 7. podlaží domu č.or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 209 
475,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů  a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00069 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 9.4.2010. 
 

12. Rozpočtové opatření č. 9 – plnění madátní smlouvy  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9 
 
RO č.  9 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Rekonstrukce 231 0010 3639 6121    302       130 000 
Rezerva 231 0010 6409 5901      -130 000 
          
Celkem          
 

13. Rozpočtové opatření č. 10 – přesun rozpočtových prostředků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10 
 
RO č.  10 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Projekt 231 0010 2219 6121    202       -50 000 
Služby veř. zeleň 231 0010 3745 5169      50 000 
          
Celkem          
 

14. Rozpočtové opatření č. 11 – přerozdělení rezevy  - dotace na provoz 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 11. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
rezerva 231  0010 3429  5901      -162 500 
TJ Sokol 231  0010 3419 5222    4  20 000 
TJ Orel 231  0010 3419 5222    3  20 000 
TJ Tatran 231  0010 3419 5222        6  20 000 
Junák 231  0010 3421 5222        7  20 000 
 
 
 

 

 



15. Výpověď z nájmu byt, výpověď z nebytového prostoru a návrhy na vydání 

platebních rozkazů  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje : 
 
1) dání výpovědi nájemci: 
 -  z nájmu bytu č. 13 o velikosti 3+1 na ul. Labská 1 v Brně  a 
 - z nájmu nebytového prostoru o počtu dvou místností a celkové výměře 14,90 m2 na ul.   
 Labská 1 v Brně, 
 
 2) podání návrhu proti nájemci na vydání platebního rozkazu pro částku 41 825,- Kč a 
platebního rozkazu pro částku 22 140,- Kč. 
 
Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu, výpověď smlouvy o nájmu 
nebytového prostoru a návrhy na vydání platebních rozkazů do 9.4.2010. 
 
16. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem Kyjevská 1, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
17. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozenému, bytem Mikuláškovo nám. 3, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
18. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna a.s., k pojistnému plnění škodních událostí č. 

4103017092, 4103025767 a 4103025811 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručená dne 
22.3.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodním událostem č. 4103017092 – úraz při 
zimní údržbě, poškozená bytem  Dunajská 39, 625 00 Brno, č. 4103025767 – úraz při zimní 
údržbě, poškozená bytem  Osová 8, 625 00 Brno, č. 4103025811 – úraz při zimní údržbě, 
poškozený bytem Mikuláškovo nám. 1 a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto 
vyjádřením poškozené do 15.4.2010.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu SmB MČ Brno – Starý Lískovec  

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna,  MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 
00023 – 00035 : 
 
TJ Sokol Starý Lískovec                                        20 000,- Kč 
Orel jednota Starý Lískovec                                  20 000,- Kč 
TJ Tatran Starý Lískovec                                      20 000,- Kč 
Junák – Svaz skautů a skautek ČR                        20 000,- Kč 
SDH – Starý Lískovec                                           20 000,- Kč 
SDH Starý Lískovec – SPORT                              20 000,- Kč 
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec              20 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených                                   10 000,- Kč  
Klub důchodců – nová zástavba                                5 000,- Kč  
Mateřské centrum Lískáček                                       5 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena, Kurská 1                       10 000,- Kč 
Klub důchodců – stará zástavba                                 5 000,- Kč 
 
Smlouvy jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení a  RMČ  pověřuje  starostu podpisem 
těchto smluv ke dni 9.4.2010. 
  
 
20. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro Dělnickou tělocvičnou jednotu 

Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2010 Dělnické tělocvičné jednotě a to ve výši 12 000,-Kč.Finanční dotace 
bude přidělena účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ukládá OSP seznámit o tomto usnesení Dělnickou 
tělocvičnou jednotu Brno – Starý Lískovec. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s danou organizací a pověřuje OSP předložit smlouvu smluvní straně k podpisu. Na základě 
podepsané smlouvy dále ukládá OSP zajistit převod finančních prostředků z rozpočtu 
městské části. 
 

21. Žádost o navýšení dotace na příspěvek na školství pro rok 2010 – schválení žádosti 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o navýšení dotace na příspěvek na školství 
pro rok 2010 v přiloženém znění a ukládá OSP zaslat tuto žádost na Magistrát města Brna, 
odboru rozpočtu a financování. 
 
 

22. Seznámení se závěrem inspekční kontroly na ZŠ Brno, Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ Brno, Labská 27, 
Mgr. Lubomíra Strnada o inspekční kontrole ze strany České školní inspekce, která proběhla 
ve dnech 8 – 11.2.2010 na ZŠ Brno, Labská 27. Dále bere na vědomí skutečnosti zde uvedené 
o stavu pavilonové budovy školy postavené v roce 1978, která neodpovídá technickému 
stavu.  
 



23. Revokace usnesení č. 19/107 ze dne 17.3.2010 – „Veřejné prostranství u polikliniky 

ve Starém Lískovci“, zpracování zadávací dokumentace 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec revokuje svoje usnesení č. 21/107 ze dne 
17.3.2010, kde souhlasila s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, 
zpracovala zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele pro akci ,,Veřejné prostranství 
u polikliniky ve Starém Lískovci.“ 
 
24. Revokace usnesení č. 21/107 ze dne 17.3.2010 – Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 

č.09 9 500 08 00114 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec revokuje svoje usnesení č. 21/107 ze dne 
17.3.2010, kterým byl schválen Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 09  9 500 08 00114. 
 
25. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci – zpracování zadávací 

dokumentace“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dokumentaci pro výběr dodavatele-03/2010 na akci 
,, Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“- vypracovanou firmou 
P.P.Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno a souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II.5.1 mandátní smlouvy č. 09 9 500 08 
00114 zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky ,,Veřejné prostranství u polikliniky ve 
Starém Lískovci.“ Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez 
DPH.Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 108. schůze RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 

26. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 09 9 500 08 00114 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 09 9 500 08 
00114, který bude uzavřen mezi mandantem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno 
– Starý Lískovec a  mandatářem firmou ikis, s.r.o.Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, 
zastoupeným Ing. Jiřím Kudělkou, jednatelem společnosti s tím, že se do odměny mandatáře 
a platebních podmínek promítá sazba  DPH 20% platná od 1.1.2010. Dodatek č. 1 je přílohou 
tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 7  dnů po vyhotovení zápisu ze 108. schůze RMČ. 
 
27. Žádost o poskytnutí finanční dotace pro rekonstrukci „Veřejného prostranství U 

poliklinika“ – dopis primátorovi  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí investiční finanční 
dotace ve výši 8 mil. Kč pro rekonstrukci „Veřejného prostranství U polikliniky“ formou 
dopisu primátorovi Statutárního města Brna, jménem Rady městské části Brno – Starý 
Lískovec v zastoupení starostou MČ Brno – Starý Lískovec. Souhlasí s obsahem textu dopisu 
primátorovi Statutárního města Brna, pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec jeho 
podpisem a ukládá tento dopis odeslat v termínu do 7.4.2010. 
 
 

 



28. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem Labská 19 , 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
29. Žádost o umístění stánku se zeleninou  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usn. č. 21/106 RMČ ze dne 5.3.2010 a ukládá 
OVŠ, zájemci , bytem Velké Lipky 235, 664 07 Pozořice sdělit výsledek jednání v termínu do 
7.4.2010. 
 
30. Návrh OZV SmB, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno – Starý Lískovec souhlasit s návrhem 
OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 
Brna, jenž je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu 
předložit tento materiál k projednání na nejbližším zasedání ZMČ. 
 

31. Navýšení příspěvku na provoz ŽŠ Brno, Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje poskytnutí navýšení příspěvku na provoz ve 
výši 266 000,- Kč na mzdové prostředky pro provozní pracovníky na bazén pro ZŠ Brno, 
Labská 27. Ukládá OSP seznámit o tomto usnesení ředitele školy, Mgr. Lubomíra Strnada.  
 
32. Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Brno, Oderská 2 

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

 

33. Smlouva o umístění zařízení č. 09 9 400 00 01465, Telefónica O2, objekt Kurská č.o.2 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prodloužení Smlouvy o umístění zařízení  
uzavřené mezi  Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 
9, 625 00 Brno, majitelem objektu a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 
34 Praha 3, provozovatelem zařízení,  kde předmětem smlouvy  je umístění technologie ZS 
veřejné radiotelefonní sítě na střeše objektu bytového domu Kurská 2, Brno, stojícího na 
pozemku st. P. č. 2128,    k.ú. Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 10 let s tím, že roční 
úhrada za umístění zařízení bude sjednána ve výši 120 000,-Kč Kč a bude každoročně 
zvyšována o míru roční inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem.  
 
34. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem  Dunajská 25, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
 
 

 

 

 



35. Úprava ploch veřejné zeleně, výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    pro zajištění úprav ploch veřejné zeleně p.č. 
2478/2 ul. U Hřiště 11 spočívající  ve dvouřadém uspořádání nášlapných dlaždic v linii 
stávajícího prošlapu, p.č. 2263/9, 2263/5 a 2263/3 ul. Labská 19-Vltavská 5, spočívající 
v trojřadém uspořádání nášlapných dlaždic v linii stávajících prošlapů, p.č. 2263/9 ul. 
Vltavská 13 spočívající ve výsadbě keřů, zatravnění a umístění lomového kamene a p.č. 
2263/3 ul. Vltavská 5 spočívající v opravě zatravňovacích dlaždic, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 30.3.2010 zhotovitele H.K.U., spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 Brno, pro 
případ odstoupení/stáhnutí/zrušení cenové nabídky tímto zhotovitelem, podle předložené 
cenové nabídky ze dne 30.3.2010 dalšího zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno  
a 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. 
 

36. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č.17 o velikosti 
3+1 na ul. Dunajská 43 v Brně, která byla nájemcům  dána dne 18.11.2009. Ukládá OVV 
zaslat odpověď nájemcům  do 9.4.2010. 
 
 

 


