
Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.5.2010 

 

1. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Kurská č.o.8 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě č. 34, v bytovém domě na ulici Kurská č.or. 8. 
 
2. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Dunajská č.o.43 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje opravu bytového jádra včetně výměny zařizovacích 
předmětů v bytě č. 16, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43 na náklady MČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
3. Opětovná žádost o prominutí poplatku z prodlení, Labská č.o.29 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 11, přijaté na své 110. řádné schůzi 
konané dne 14.4.2010 a ukládá uhradit vyčíslený  poplatek z prodlení ve výši 15 028,- Kč   
nájemcům bytu č. 26, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 29 v Brně – Starém Lískovci  
v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 
31.3.2012. Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 
4. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, Klobásova 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka a 
doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrné místo ulice Klobásova 9, 
625 00 Brno.Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje OSBB 
předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business pro odběrné místo Kosmonautů 4 smluvním stranám k podpisu do 28.5.2010. 
 
5. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, Kosmonautů 4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka a 
doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrné místo ulice Kosmonautů 
4, 625 00 Brno. Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.Pověřuje OSBB 
předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business pro odběrné místo Kosmonautů 4 smluvním stranám k podpisu do 28.5.2010. 
 
 
6. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, Kurská 1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka a 
doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrné místo Kurská 1, 625 00 
Brno. Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje OSBB předložit 
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business pro 
odběrné místo Kurská 1 smluvním stranám k podpisu do 28.5.2010. 
 



 

7. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, Točná 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka a 
doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrné místo Točná 5, 625 00 
Brno.Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje OSBB předložit 
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business pro 
odběrné místo Točná 5 smluvním stranám k podpisu do 28.5.2010. 
 
8. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, bytové domy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka a 
doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrná místa dle Přílohy č. 1. 
Smlouva  včetně  Přílohy č. 1  je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje  
OSBB předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business   č. 5650322706 smluvním stranám k podpisu do 28.5.2010. 
 
9. Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09 9 500 08 00112 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 08 
00112, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí 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, který je autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)cena za dílo – roční paušální částka na 1 m2 5,75 Kč bez DPH/6,90 Kč s DPH, měsíční 
paušální částka 50 395,30 Kč bez DPH/60 474,36 Kč s DPH 
2)časové vymezeni – od 1.6.2010 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.5.2010.  
 
 
10. Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09 9 500 02 00121 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 02 
00121, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí 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, který je autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)cena za dílo – roční paušální částka na 1 m2 5,75 Kč bez DPH/6,90 Kč s DPH, měsíční 
paušální částka 8 238,36 Kč bez DPH/9 886,03 Kč s DPH 
2)časové vymezeni – od 1.6.2010 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.5.2010.  
 



11. Návrh OZC, kterou se ruší vyhláška č.17/2004 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje (varianta – návrh  vyhlášky  ve  znění  zaslaný 
Magistrátem města Brna a změněný o doporučení úseku ŽP) 
Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné 
vyhlášky, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek,  s výjimkou 3. článku, který 
bude změněn takto: 

- v 3. článku, odst. 3.1 – navržený text 500 Kč nahradit textem 450 Kč   
- v 3. článku, odst. 3.1, písm. a) – navržený text 250 Kč nahradit textem 225 Kč  
- v 3. článku, odst. 3.1, písm. b) – navržený text 250 Kč nahradit textem 225 Kč. 

Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
12. Oznámení škodní události – pád stromu na sloup VO S-1025-015, ul. Sevastopolská 

č.o.2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – zničení sloupu 
veřejného osvětlení S-1025-015 na pozemku veřejné zeleně p.č. 2432/14 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Sevastopolská 2, pádem 1 ks borovice černé rostoucí na témže pozemku veřejné zeleně, 
poškozené akciové společnosti Technické sítě Brno, Barvířská 5, 602 00 Brno, z pojištění 
odpovědnosti za škodu.  
 
13. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění škodní události č. 

4103034028 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
10.5.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103034028 – úraz při 
zimní údržbě  a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozenou do 
10.6.2010.   
 
14. Návrh na vydání souhlas ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně, ul. Dunajská 

č.o.35 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks tisů rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2335 a 1 ks šeříku rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2336, k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Dunajská 35, z důvodu opravy poškozené splaškové a dešťové kanalizace a 
poruchy svislé hydroizolace domu Dunajská 35 na vlastní náklady Společenství Brno 
Dunajská 35 a ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 2.6.2010. 
 
 

 

 

 



15. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2487/36 

a 2487/38 k.ú.Starý Lískovec, ul. Kosmonautů č.o.1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Tilia cordata a 2 ks Pinus nigra 
(pod č. 2 a 3 znaleckého posudku) rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/36, 1 ks 
Pinus sylvestris a 1 ks Pseudotsuga menziesii rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2487/38, k.ú. Starý Lískovec, ul. Kosmonautů 1, z důvodu revitalizace domu Kosmonautů 1 a 
dle znaleckého posudku č. 55/2/2010 a na vlastní náklady Společenství pro dům Kosmonautů 
418/1, Brno, Starý Lískovec. 
 
16. Návrhy na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně, p.č. 998/9 

k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks Tilia platyphyllos rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 998/9 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská, z důvodu nové stavby 
– Bowlingová hala – přístavba k baru Pepino, Brno, Bosonožská 7 a na vlastní náklady Josefa 
a Dagmar Rejdových, Bosonožská 7, 625 00 Brno. 
 
17. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží , uzavření nové smlouvy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 99 01226 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, Čermákova 4, 625 00 Brno na pronájem pozemku p.č. KN 
1666/17, lokalita U Hřiště, k.ú Starý Lískovec k datu 30.6.2010 a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku p.č. KN 1666/17 lokalita 
U Hřiště, k.ú. Starý Lískovec pod stavbou garáže, mezi MČ Brno–Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a novým nájemcem, Jemelkova 54, 625 00 Brno 
od 1.7.2010 podle návrhu, který  je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVš po vyhotovení zápisu ze 115. schůze RMČ předložit smlouvu do 7 dnů 
k podpisu. 
 
18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. KN 2062,2352/1, 2352/2 a části 2328 k.ú. Starý 

Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit ve smyslu usnesení ZMČ Brno-Starý Lískovec II. řádného zasedání 
konaného dne 28.6.2007 a bodu č. 11/II. s prodejem pozemků p.č. KN 2062, 2325/1 a 2325/2 
k.ú. Starý Lískovec, na kterých  je umístěna stavba provozovny a dále části pozemku p.č. KN 
2328 k.ú. Starý Lískovec, kde DELIKA lahůdky s.r.o. hodlá vybudovat přístavbu vchodového 
prostoru. 
 
19. Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. KN 1001/21 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p.č 1001/21 k.ú. Starý 
Lískovec firmě ZEVO STŘELICE, a.s. Veveří 18, 664 81 Ostravačice za účelem 
zemědělského využití a ukládá OVš po vyhotovení zápisu ze 115. schůze RMČ sdělit do 7 
dnů usnesení žadateli. 
 
 



20. Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smluv č. 826111466-sběrné středisko 
Točná, 830511203-hřiště Bosonožská, 8261777941- sběrné střediskoVltavská mezi MČ a 
společností E.ON Energie, a.s. o sdružených dodávkách elektřiny pro produktové řady Small 
business na rok 2011, které jsou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá OVš předložit 
smlouvy neprodleně k podpisu oběma smluvním stranám. 
 
21. Výběr firmy pro realizaci zakázky „Vým ěna prosklených stěn ZŠ Labská 27, Brno – 

Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec ruší vyběrové řízení na realizaci zakázky „Výměna 
prosklených stěn ZŠ Labská 27, Brno – Starý Lískovec“ a vyhlašuje nové výběrové řízení na 
tuto zakázku s oslovením následujících uchazečů: 

 
1. IDEAL OKNO, s.r.o., Tomáškova 625/1, 615 00 Brno-Zábrdovice 
2. OKNOSERVIS, s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina 
3. HT OKNA, s.r.o., Krejčího 1195/49, 627 00 Brno-Slatina 
4. Okna Macek, s.r.o, Zvonařka 137/14, 617 00 Brno – Trnitá 
5. SULKO, s.r.o., Stránského 3137/37, 616 Brno – Žabovřesky 
6. RI OKNA, a.s., Drobného 544/45, 602 00 Brno – Ponava 
7. K-OKNA, Vodová 113, 616 00 Brno 
 
 

Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu do 
4. června 2010. 
 

22. Vyhláška o místních poplatcích – novelizace 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o místních 
poplatcích vč. příloh v navrženém znění. 
 
23. Žádost o umístění stánku s jahodami 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje umístění mobilního stánku pro prodej 
sezónního ovoce na p.č. 1684/15 v k.ú. Starý Lískovec. 
 
24. Jmenování na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 

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

 

 

 

 

 

 

 



25. Schválení vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví příspěvkovým organizacím od 

1.1.2010 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje jí zřízeným příspěvkovým organizacím  vést  od 1. 
ledna 2010  účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písmeno c)  zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizace zřízené 
MČ Brno – Starý Lískovec budou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu za přesně daných 
podmínek: 

• bude vedena  analytická evidence k syntetickým účtům 

• bude vedena podrozvahová evidence 

• bude veden deník i hlavní kniha. 

• dle pokynů OFIN předloží požadované výkazy 

 

Pověřuje OSP informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací. 
 
26. Trestní oznámení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání trestního oznámení na neznámého 
pachatele. Trestní oznámení je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV podat trestní 
oznámení do 4.6.2010. 
 
27. Výběr firmy na výrobu nábytku pro MŠ Brno, Bosonožská 4 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje materiály z pořadu jednání a ukládá jeho předložení 
na příští RMČ. 
 
28. Navýšení příspěvku  na provoz MŠ Brno, Bosonožská 4 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje materiály z pořadu jednání a ukládá jeho předložení 
na příští RMČ. 
 
29. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 7720484472 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1. pojistné smlouvy 7720484472 
uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s., který je autorizovanou přílohou tohoto 
bodu jednání a pověřuje starostu jeho podpisem do 28.5.2010. 
 
30. Darovací smlouva – Více pro Brno, o.s. – hřiště na petanque 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje darovací smlouvu č. 09 5 500 10 00047, 
jejímž předmětem je darovaní  hřiště na petanque vč. jeho výstavby na pozemku p.č. 2437/2 
v k.ú. Starý Lískovec v celkové hodnotě 35.148,- Kč.  Smlouva bude uzavřena mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 
Brno, zastoupenou starostou Vladanem Krásným a občanským sdružením Více pro Brno, o.s., 
Zelný trh 13, 602 00 Brno zastoupeným PhDr. Richardem Svobodou. Rada pověřuje starostu 
jejím podpisem a ukládá  OVŠ zajistit podpis obou oprávněných stran v termínu do 9.6.2010. 
 
 

 



31. Prodej bytových domů Vltavská 21 a Labská 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
revokovat své usnesení č. 2/XVII./10 přijaté na XVII./10 řádném zasedání konaném dne 
18.3.2010. Doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno doporučit Zastupitelstvu města Brna prodej 
bytových domů na ulici Vltavská č.o. 15, 17, 19, 21 a na ulici Labská č.o. 1 bez přístupových 
chodníků. 
 
32. Vyhrazené parkovací stání u ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou dopravního značení -  vyhrazením čtyř 
parkovacích stání na chodníku před budovou ZŠ Labská 27 podle projektu, který je přílohou 
tohoto bodu jednání  a ukládá OVš sdělit usnesení RMČ ZŠ Labská 27 do 7 dnů po 
vyhotovení zápisu ze 115. schůze RMČ. 

 

33. Udělení souhlasu s umístěním reklamního zařízení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 21/113 ze schůze konané dne 12.5.2010 
a souhlasí s tím, aby TJ Tatran Starý Lískovec, o.s., Klobásova 79 umístila reklamní zařízení 
na stavbách ve vlastnictví TJ Tatran Starý Lískovec. Stavby pro umístění reklamních zařízení 
billboardů jsou součástí pozemků p.č. KN 456 (budova) a 460 (plot), oba k.ú. Starý Lískovec 
a ukládá OVš sdělit do 7 dnů žadateli usnesení ze 115. schůze RMČ. 
 

 


