
Informace z usnesení 119. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 23.6.2010 

 

1. Navýšení  nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2010 nenavyšovalo nájemné za 
pronájem nebytových prostor a pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby o nárůst 
celoroční míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem (indexem růstu 
spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2010 činí pouze 
1%. 
 
2. 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.21, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 17, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce  a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.7.2010. 
 

3. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 11, o velikosti 1+kk, v bytovém 
domě na ulici Labská č.o. 33 dle čl. 2, bodu č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města 
Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec – pronájem bytu při výjimečně 
mimořádně tíživé sociální situaci žadatele  na doporučení Odboru sociálního a dle čl. 2, odst. 
3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna žadatelce Sabině 
Nečasové na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. Budou zde provedeny pouze 
nejnutnější opravy do výše max. 50 tis. Kč.  a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k  bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, velikost 1+kk, v Brně - Starém 
Lískovci, na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a paní Sabinou Nečasovou, nar. 5.6.1974, trvale bytem 
Dunajská 43, Brno. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.7.2010.   
 
4. Pronájem volných bytů 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 32, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno, vel. 3+1, výše oprav 270.931,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, regulované nájemné,  registrace č. 008/10  a schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy na finanční částku 270.931,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po 
úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.32, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 31 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 1, Brno, vel.2+kk, výše oprav 215.475,- Kč, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 009/10  a dále schvaluje uzavření 
Darovací smlouvy na finanční částku 215.475,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě  o nájmu 
bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o nájmu 



bytu k bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 23 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 37, Brno, vel.2+kk, výše oprav 292.333,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 010/10  a schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy na finanční částku 292.333,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě  o nájmu bytu a po 
úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 23 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 

 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2010. Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
5. 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.12, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemců  a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.12, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 1, Brno-Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.7.2010.   
 
6. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 1, ul. Labská č.o.37 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00090 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 1, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.37, v Brně–Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 10 00090 
smluvním stranám k podpisu do 31.7.2010. 
 
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.26, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.7.2010. 
 
 

 

 

 

 

 



8.  Společný nájem k bytu č. 29, ul. Vltavská č.o.21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 29, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.21, Brno – Starý Lískovec a schvaluje vypovězení nájmu bytu bez 
přivolení soudu k bytu č. 29, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 21, Brno – Starý 
Lískovec, dle § 711, odst. 2, písm. d) zákona č. 107/2006 Sb. 
Pověřuje: 
OSBB - informovat žadatele o neschválení společného nájmu k výše uvedenému bytu 
OVV – vypovědět  uvedený nájem bytu bez přivolení soudu dle § 711, odst. 2, písm. d) 
zákona č. 107/2006 Sb. 
 
9. Společný nájem k bytu č. 31, ul. Vltavská č.o.21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 31, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.21, Brno – Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k  bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.21, 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 31.7.2010.  
 
10. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem : Kurská č.o.6, 
Brno a  Vltavská č.o. 21, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská 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 nájemci  a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.31, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o.21, 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  nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám 
k podpisu do 31. 7. 2010. 
 
11. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem :  Mikuláškovo 
náměstí č.o.4, Brno, Labská č.o. 37, Brno a Axmanova č.o.9, Brno a dále schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o.4, 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 nájemkyní a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.37, 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 nájemkyní. Pověřuje OSBB 
předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2010. 
 
 

 

 

 



12.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem :  Vltavská č.o. 
19, Brno a  Jírova č.o.15, Brno a dále  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18, 
o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.19, 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 nájemkyní. Pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2010. 
 
13. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem:  Labská č.o. 31, 
Brno a   Dunajská č.o.45, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.31, Brno dle smluvních podmínek 
předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, a to na 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
nájemkyní a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o.45, 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 nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit uvedené 
smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2010. 
 
14. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem:  Mikuláškovo 
nám. č.o. 4, Brno a   Lidická č.o.9, Brno a pověřuje OSBB informovat směnitele o usnesení a 
o požadavku doplnění žádosti doložením plateb za SIPO, el. energie nebo plynu nájemce bytu 
č. 1, na ulici Lidická č.o. 9, Brno. 
 
15. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem: Labská č.o. 29, 
Brno a Dolnopolní č.o. 103, Brno a  Skopalíkova č.o. 21, Brno a dále schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.30, o velikosti 3+1, 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 nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31. 8. 2010. 
 
16. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem:Mikuláškovo 
náměstí č.o. 4, Brno, Popelákova č.o. 4, Brno, Houbalova č.o.7, Brno a  Mášova č.o. 12, Brno 
a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o velikosti 2+kk, v bytovém 
domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 4, 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 nájemkyní. Pověřuje OSBB 
předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2010. 
 
 

 

 



17.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytem: Vltavská č.o. 4, 
Brno a Osová č.o.4, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.10, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.4, 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 nájemci a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Osová č.o.4, 
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 nájemkyní.. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám 
k podpisu do 31. 7. 2010. 
 

18. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

zdravotechnické instalace v bytových panelových domech MČ Brno – Starý Lískovec“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1./ s  textem výzvy včetně zadání (výkaz výměr – slepý rozpočet) k podání nabídky                
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  „Oprava zdravotechnické instalace v bytových 
panelových domech v Městské části Brno – Starý Lískovec.“,  která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
2./  s oslovením následujících uchazečů 
 
TB – služby, s.r.o. 
Janouškova 1a 
613 00 Brno 
IČ: 283 04 314 
 
MOTeC, spol. s r.o. 
Slunečná 4 
634 00 Brno 
IČ: 479 03 392 
 
 
PRESL, s.r.o. 
Komárovská 3 
617 00 Brno 
IČ: 269 15 791 
 
ŠIMEK 96, spol. s.r.o. 
Herčíkova 17 
612 00 Brno 
IČ: 645 09 931 
 
W.A.K., spol. s r.o. 
Hudcova 532/78b 
612 00 Brno 
IČ: 185 65 832 



 
19. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Mikuláškovo nám. 

č.o.14,15,16 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených k vyplacení 
jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových domech  
a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů: 

1. Mikuláškovo náměstí č.o. 15, byt č. 22,   – 192 040,00 Kč 
2. Mikuláškovo náměstí č.o. 16, byt č. 22    – 259 072,20 Kč 
3. Mikuláškovo náměstí č.o. 14, byt č. 22    - 197 560,00 Kč   

V případě dluhu na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu se dlužná částka 
započte. Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených domů právnickým 
osobám.   
 
20. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny Osová č.o.8 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve 
výši 11 444,-Kč za výměnu plastového okna a balkónové stěny v bytě č. 4, v bytovém domě 
na ulici Osová č.o.8, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
21. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Mikuláškovo nám. č.o.21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
24 672,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.21, v bytovém domě 
na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 12, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
22. Dohoda o předání k bytu č. 8, Kosmonautů č.o.19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00103 o předání bytu 
k bytu č. 8, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o.19, v Brně–Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a  nájemcem a pověřuje  OSBB předložit Dohodu o předání bytu č. 09 9 400 10 00103 
smluvním stranám k podpisu  do 31.8.2010. 
 
23. Zimní údržba chodníků po novele zákona č. 13/1197 Sb., o pozemních komunikacích, 

oslovení k podání cenové nabídky 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
zajištění zimní údržby chodníků v zimním období 2010/2011, u kterých přešla odpovědnost 
za schůdnost v zimním období na vlastníka těchto komunikací dle zákona č. 97/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zadávací podmínky, které 
jsou autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky  
 
1.Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno  
2..A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno  
3.Bládek Jaroslav, Příčky 7, 625 00 Brno  
4.Melounová, s.r.o., Elišky Machové 2, 616 00 Brno  
5.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno  
6.Šustr Roman, Okrouhlá 18, 625 00 Brno  
7.Technické služby Brno, Vlhká 200/28, 602 00 Brno  



8.UP a S spol. s r.o., Stará 92/16, 602 00 Brno 
 
Ukládá  odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 30.6.2010. 
 
24. Vyhodnocení separovaného sběru textilu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyhodnocení sběru textilu „dům od domu“ 
v období 17.5.2010 – 24.5.2010 a souhlasí s provedením dalšího sběru textilu „dům od 
domu“ na podzim 2010 společností E+B textil s.r.o., za podmínky včasného dodání letáčků 
do domů a ke zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách městské 
části a dodání vyhodnocení tohoto sběru a ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením 
seznámit E+B textil s.r.o do 2.7.2010. 
 
25. Navýšení příspěvku na provoz, ZŠ Brno, Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje navýšení  prostředků na provoz  pro ZŠ Brno, 
Labská 27 na realizaci úpravy dopravního značení  u budovy školy a doporučuje řediteli 
školy využít rezervní fond.  Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením ředitele školy, Mgr. 
Lubomíra Strnada. 
 
26. Upřesnění organizace městské dopravy na rok 2011 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí návrh upřesnění Dopravního plánu, tedy 
organizace městské dopravy pro rok 2011 a  nemá připomínky a ukládá OVš postoupit toto 
usnesení Rady MČ nejpozději do 30. června 2010. 

 

27. Dodatečné schválení vyřazení majetku ZŠ Labská 27 a MŠ Labská 7 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje : 
 
1. vyřazení majetku ZŠ Labská 27 dle likvidačního protokolu za IV.čtvrtletí 2009 ve výši 
208.445,50 
2. vyřazení majetku ZŠ Labská 27 dle likvidačního protokolu za I.čtvrtletí 2010 ve výši 
92.363,00 
3. vyřazení majetku MŠ Labská 7 ve výši 5.475, 
 
28. RO č. 35 – přerozdělení dotace na soc. zabezpečení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 35. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310010 4182 5410  13306    -500 000 
 2310010 4172 5410  13306    500 000 
Celkem         0 
 

 

 

 

 



29. RO č. 36 – přerozdělení SDH – SPORT 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310010 3429 5222   10   10 000 
 2310010 6409 5901      -10 000 
Celkem         0 
 

30. RO č. 37 – předplacené nájemné OSBB 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
RO č. 37 a dále doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec pověřit  Radu MČ Brno-
Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění k úpravám plánu VHČ. 
 
RO č. 32  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery z 
VHČ 

231 0019 0 4131  400   +564.000,-  

Nebytové 
nájemné 

232 0010 3612 6121  400  403  +564.000,- 

Celkem        +564.000,- +564.000,- 
 

31. 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 3+1 na 
ul. Osová 6 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 2.7.2010. 
 
32. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 11 o velikosti 2+0 na 
ul. Kurská 8 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 2.7.2010. 
 
33. Žaloba o vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 10 o velikosti 
1+0 na ulici Kosmonautů 23 v Brně proti nájemci.Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení 
bytu u Městského soudu v Brně do 2.7.2010. 
 
 

 

 



34. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zateplení bytového domu Kosmonautů 17“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s realizací stavebních prací ,,Zateplení bytového domu Kosmonautů 17“  
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zateplení    
      bytového domu Kosmonautů 17,“ která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů: 

 
KP stavby,  s.r.o. 
Komenského náměstí 621 
665 01 Rosice 
IČ: 255 94 516 
 
PS STAV BRNO, s.r.o. 
Kšírova 84 
619 00 Brno 
IČ: 255 67 781 
 
MAMUT - THERM, s.r.o. 
Slaměníkova 23 
614 00 Brno 
IČ: 268 85 263 
 
ATELIÉR BDŠ, s.r.o. 
Žižkova 1697/17 
586 01 Jihlava 
IČ: 269 32 644 
 
Ing. Roman Benža 
Merhautova 925/3 
613 00 Brno 
IČ: 121 86 830 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu do 
28. června 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 



35. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zateplení bytového domu Kosmonautů 19“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s realizací stavebních prací ,,Zateplení bytového domu Kosmonautů 19“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zateplení    
      bytového domu Kosmonautů 19,“ která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů: 

 
WALER, spol. s r.o. 
Selská 61 
614 00 Brno 
IČO: 253 09 536 

 

MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost 
Maříkova 1899/1 
621 00 Brno 
IČO: 463 47 542 

 

INTER – STAV, spol. s r.o. 
Jamborova 32 
615 00 Brno 
IČO: 479 11 182 

 

MTc-stav, s.r.o. 
Slunečná 4 
634 00 Brno 
IČO: 255 38 543 

 

KOMFORT, a.s. 
Křenová 478/72 
602 00 Brno 
IČO: 255 24 241 

Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla v termínu do 
28. června 2010. 
 
36. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 13 o velikosti 
3+1 na ul. Labská 1 v Brně, která byla  doručena nájemci dne 29.4.2010.  Ukládá OVV sdělit  
rozhodnutí RMČ  nájemci do 2.7.2010.  
 
 



37. Rozpočtové opatření č. 38 – navýšení kapitálových výdajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec schválit 
RO č. 38. 
 
RO č. 38  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery z 
VHČ 

231 0019 0 4131  400   9000000,-  

Zateplení 
Kosmonautů 
17,19 

232 0010 3612 6121  400  407  7000000,- 

Zateplení + 
okna 
Kosmonautů 
23 

232 0010 3612 6121  400  410  2000000,- 

Celkem        9,000.000,- 9,000.000,- 
 

38. Rozpočtové opatření č. 39 – příjem účelové dotace, poliklinika 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec schválit 
RO č. 39. 
 
RO č. 39  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery od 
města 

231 0014 0 4221     9000000,-  

Rekontrukce 
VP u 
polikliniky 

232 0010 3639 6121    2983  9000000,- 

Celkem        9,000.000,- 9,000.000,- 
 
 
 

39. Rozpočtové opatření č. 40 – příjem účelové dotace, prašnost 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec schválit 
RO č. 40  
 
RO č. 40  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery od 
města 

231 0014 0 4121     80000,-  

Odstranění 
zvýšené 
prašnosti 

232 0010 2212 5169    222  80000,- 

Celkem        80.000,- 80.000,- 



 

40. Zpráva o zjištění rozdílu ve výši škody na ZŠ El. Přemyslovny 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Závěr zprávy o zjištění rozdílu mezi 
znaleckými posudkem a výší škody uváděnou školou. 
 
41. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení 

štítů, zateplení stropů v technických místnostech 1.NP a výměna sklepních oken 

v bytovém domě zvláštního určení na ul. Kosmonautů č.o.23 v Brně – Starém Lískovci“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1./ s  textem výzvy včetně zadání (výkaz výměr – slepý rozpočet a projektová dokumentace) 
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  „Zateplení štítů, zateplení 
stropů v technických místnostech 1. NP a výměna sklepních oken v bytovém domě zvláštního 
určení na ulici Kosmonautů č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci“,  která je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
 
2./  s oslovením následujících uchazečů 
 

REMOPA, s.r.o 
Došlíkova 2848/32 
636 00 Brno 
IČO: 255 18 186 

            KNAPSTAV, s.r.o. 
Hněvkovského 77 
617 00 Brno 
IČO: 253 10 712 

           WARSTAV, spol. s r.o. 
Rudé Armády 247 
739 21 Paskov 
IČO: 253 90 074 

 

PRESL, s.r.o. 

Komárovská 663/3 

617 00 Brno 
IČO: 269 15 791 

 

JIHSTAV, s.r.o. 
Pompova 4 
617 00 Brno 
IČO: 263 01 776 

 
 



42. Žádost o příspěvek z FVB na akci „Zateplení štítů, zateplení stropů v technických 

místnostech 1.NP a výměna sklepních oken v bytovém domě zvláštního určení na ul. 

Kosmonautů č.o.23 v Brně – Starém Lískovci“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 2. termínu roku 2010    dle Zásad pro zapojení finančních prostředků 
Fondu bytové výstavby do rozpočtu města na financování akce – Zateplení štítů, zateplení 
stropů v technických místnostech 1. NP a výměna sklepních oken v bytovém domě zvláštního 
určení na ulici Kosmonautů č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci, která tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
 
43. Žádost o příspěvek z FVB na akci „Zateplení obvodového pláště bytového domu 

zvláštního určení na ul. Kosmonautů č.o.17 v Brně – Starém Lískovci“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 2. termínu roku 2010 dle Zásad pro zapojení finančních prostředků 
Fondu bytové výstavby do rozpočtu města na financování akce – Zateplení obvodového pláště 
bytového domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci, 
která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
44. Žádost o příspěvek z FVB na akci „Zateplení obvodového pláště v bytovém domě 

zvláštního určení na ul. Kosmonautů č.o.19 v Brně – Starém Lískovci“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 2. termínu roku 2010 dle Zásad pro zapojení finančních prostředků 
Fondu bytové výstavby do rozpočtu města na financování akce – Zateplení obvodového pláště 
bytového domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci, 
která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
 

45. Výběr firmy pro realizaci zakázky „Vým ěna prosklených stěn ZŠ Labská 27, Brno – 

Starý Lískovec“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Výměna prosklených stěn ZŠ Labská 27, Brno-Starý Lískovec“ byl vybrán zhotovitel: 
IDEAL OKNO, s.r.o. Gajdošova 56a, 615 00 Brno-Zábrdovice,  jako nejvýhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 655 151,-Kč včetně DPH. 
Ukládá OVš přeložit ke schválení smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem na nejbližší 
schůzi RMČ. 
 

 


