
Informace z usnesení 11. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 6.4. 2011 

 
1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 09 00104 ze dne 20.5.2009 k bytu č.9, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6 
v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011   

 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 09 00073 k bytu č.P6, v bytovém domě na ulici Labská č.o.31 v Brně – Starém 
Lískovci na dobu určitou dvou let, nájemné stanovené pro byty pro příjmově vymezené 
osoby. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011   
 
 
3. Společný nájem k bytu č.23 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 23, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  
k  bytu č. 23, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý Lískovec dle  smluvních 
podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011   

 
4. Přechod nájemního práva dle §708 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust.  
§ 708 občanského zákoníku, k bytu č.4, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno – 
Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.4, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno - Starý Lískovec, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011. 
 
 
5. Přechod nájemního práva dle §708 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust.  
§ 708 občanského zákoníku k bytu č.13, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, Brno – Starý 
Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.13, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, Brno - Starý Lískovec, na dobu neurčitou, 
regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011.   
 



6. Přechod nájemního práva dle §708 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust.  
§ 708 občanského zákoníku, k bytu č.29, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 17, Brno – 
Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemců a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.29, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 17, Brno - Starý Lískovec, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011.   
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 23, ul. Vltavská č.o. 21, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody č. 09 9 400 11 00025 o zániku 
nájmu bytu k bytu č. 23, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 21 Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 11 00025 smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2011. 
 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 29, ul. Dunajská č.o. 17, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody č. 09 9 400 11 00018 o zániku 
nájmu bytu k bytu č. 29, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 17, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 11 00018 smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2011 
 
9. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.9, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o.25. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2011.   
 
10. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o.2. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2011. 
 
11. Způsob pronájmu bytů – Vltavská 19, byt č. 21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu se 
Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý 
Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3. 2008 
určila na svém 2. jednání konaném dne 21.3.2011, že byt Vltavská č.o.19, byt č. 21,  velikost 
2+kk bude pronajat  -  jako předem neopravený. 
 
 



12. Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy – Telefónica O2, Kurská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy č. 09 
9 400 10 00139 ze dne 22.9.2010 mezi Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00  Brno 25, zastoupenou starostou  Vladanem 
Krásným, na straně pronajímatele a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, kde předmětem smlouvy je dočasné 
užívání části střechy o výměře 10,00 m2 pro umístění technologického kontejneru a 3 ks 
gravitačních stožárů a kabelové lávky spojující technologický kontejner se stožáry  
a Dodatkem č. 1  se mění článek VII. Nájemné, odst. 1, odst. 2 a odst. 5 předmětné smlouvy. 
Změna spočívá v tom, že ke stanovenému nájemnému bude účtována příslušná sazba daně 
z přidané hodnoty. 
Dodatek č. 1 byl zkontrolován právníkem úřadu a je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
13. Podnájem bytu, části bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s podnájmem části bytu č.29, o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 11,  na dobu určitou, od 1.3.2011 do 28.2.2012. 
Ukládá OVV zaslat nájemci výpověď z nájmu bytu z důvodu jeho neužívání, nebo užívání 
jen občas – dle § 711 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
14. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku,  k bytu č. 5, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 37, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. Schvaluje uzavření smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č. 5, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37, Brno–Starý Lískovec, na 
dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2011. 
 
15. Oznámení škodní události – úraz na chodníku ze dne 11.2.2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s řešením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozený, ulice Kosmonautů 1, 625 00 Brno, prostřednictvím pojištění odpovědnosti za 
škodu a ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní událost do 15.4.2011. 
 
16. Oznámení škodní události – úraz na chodníku ze dne 7.1.2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s řešením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozený, U Pošty 10, 625 00 Brno, prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu  
a ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní událost do 15.4.2011. 
 



17. Oznámení škodní události – úraz na chodníku ze dne 16.2.2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s řešením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozený, Jemelkova 32, 625 00 Brno, prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu  
a ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní událost do 15.4.2011. 
 
18. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemku veřejné zeleně 2295  k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Dunajská 13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks Betula pendula rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2295 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 13, z důvodů nebezpečné 
a havarijní provozní bezpečnosti dle Znaleckého posudku č. 81/3/2011 ze dne 6.3.2011  
a ukládá odboru všeobecnému předložit objednávku prací starostovi k podpisu nejpozději  
do 8.4.2011. 
 
19. Návrh náhradní výsadby dřevin za kácené dřeviny na pozemcích veřejné zeleně  
2405/2 a 2405/9 k.ú. Starý Lískovec, ul. Irkutská 8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh náhradní výsadby dřevin, který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, kterou na vlastní náklady provede 
Společenství pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno do 15.5.2012 a ukládá odboru 
všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 20.4.2011. 
 
20. Návrh smlouvy o dílo č.09 9 500 11 00042 na zajištění následné péče – údržba veřejné 
zeleně nově vzniklé v rámci stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“, ul. U Pošty 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00042 uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností Kaisler s.r.o., Měřičkova 48, 
621 00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 7.4.2011.  
 
21. Dopravní plán na rok 2012, Generel veřejné dopravy města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje v rámci zpracování Dopravního plánu na rok 
2012 a Generelu veřejné dopravy města Brna zohlednit následující: 

1) požadavky občanky, bytem U Hřiště 1, Brno uvedené v dopise ze dne 14. 2. 2011 týkají se 
trasování nočních linek autobusů, tras náhradní dopravy a propojení ul. Labské  
s ul. Jemelkovou (viz dopis v příloze), 

2) požadavek na zajíždění autobusu linky 69 do konečné stanice u ZŠ na ul. Labská.  

3) opětné umístění jízdenkového automatu na zastávce Dunajská 

Ukládá OVš postoupit toto usnesení Rady MČ neprodleně společnosti KORDIS JMK s.r.o. . 

 
 
 



 
22. Žádost o zřízení vodorovného žlutého dopravního značení 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s úpravou dopravního značení spočívající ve 
zřízení vodorovného žlutého dopravního značení V 12a – Žlutá klikatá čára nebo V 12 d –  
Žlutá přerušovaná čára před vjezdem do garáže u domu Malostranská 25 z důvodu že 
zastavení a stání „před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa 
ležícího mimo pozemní komunikaci“ upravuje § 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ žadateli do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení 
z 11. schůze Rady MČ, včetně sdělení, že zamezení vjezdu či výjezdu z garáže může žadatel 
řešit prostřednictvím policie. 

 
23. Dohoda o pověření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o pověření mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně klienta a firmou LOYDEX 
s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 3, na straně společnosti. 
Předmětem této dohody je zpracování komplexní optimalizace všech druhů škodového 
pojištění majetku klienta, nebo majetku, který byl klientovi svěřen do užívání, nebo majetku, 
na kterém klient vykonává vlastnické právo, nebo majetku, který klient svěřil do užívání 
příspěvkovým organizacím. Dohoda o pověření je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV  zabezpečit uzavření dohody. 
 
24. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových 
prostor, včetně příslušenství u níže uvedených osob: 
Dlužníci, Dunajská 23, nebytový prostor č. 100, Brno dluží za období od října r. 2008 do října 
r. 2010 částku 41 697,- Kč, 
Dlužník, Dunajská 23, č.b. 2, Brno, dluží za období od října r. 2008 do října r. 2010 částku 
103 104,- Kč, 
Dlužník, Vltavská 19, č.b. 21, Brno, dluží za období od října r. 2008 do ledna r. 2011 částku 
118 479,- Kč, 
Dlužníci, Sevastopolská 11, č.b. 6, Brno, dluží za období od ledna r. 2009 do prosince r. 2010 
částku 100 978,- Kč, 
Dlužník, Sevastopolská 5, č.b. 31, Brno, dluží nedoplatek na vyúčtování plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za období  r. 2009 částku 5 012,- Kč, 
Dlužník, Labská 21, č.b. 12, Brno, dluží nedoplatek na vyúčtování plnění poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu za období r. 2009 částku 8 139,- Kč, 
Dlužník, Sevastopolská 9, č.b. 23, Brno, dluží nedoplatek na vyúčtování  plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za období r. 2009 částku 2 709,- Kč, 
Dlužník, Mikuláškovo nám. 3, č.b. 17, Brno, dluží za období červen 2009 a nedoplatek na 
vyúčtování plnění poskytovaných  v souvislosti s užíváním bytu za období r. 2008 částku 
18 673,- Kč, 
Dlužníci, ulice Kosmonautů 19, č.b. 24, Brno, dluží za období od května r. 2010 do února  
r. 2011 a  nedoplatek na vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti  s užíváním bytu 
částku 67 683,- Kč, 



Dlužník, Vltavská 6, č.b. 2, Brno dluží za období od září r. 2010 do února r. 2011 a nedoplatek 
na vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za období  r. 2008 a r. 
2009za  částku 37 984,- Kč, 
a dání výpovědi z nájmu bytu č. 2 o  velikosti 3+1na ul. Vltavská 6 v  Brně Anně Ráčkové. 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu  
a nebytových prostor. 
 

25. Žádost o změnu v rejstříku škol a školských zařízení  - navýšení kapacity družiny 
ZŠ, Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení kapacity školní družiny v  Základní škole, 
Brno, Bosonožská 9 na 120 žáků s účinností od 1.9.2011. Dále schvaluje podání žádosti  
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy Mgr. Lenku 
Špačkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK.    
Ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitelku školy.  
 
 



26. Žádost o finanční příspěvek Moravského  národního kongresu ,o.s. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Moravskému 
národnímu kongresu, o.s  na vydání Moravského historického sborníku a ukládá OSP 
informovat o tomto usnesení žadatele. 
 
27. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2011 zájmovým organizacím 
 
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  
099 300 11 00020 – 099 300 11 00029 
 
Orel Jednota Starý Lískovec                              40 000,- Kč        
Junák – Svaz skautů a skautek ČR                     25 000,- Kč 
SDH – Starý Lískovec                                        20 000,- Kč 
SDH – SPORT                                                    15 000,- Kč 
Římskokatolická farnost Starý Lískovec            30 000,- Kč               
Lužánky – středisko volného času                           
pobočka LINKA, Kosmonautů 4       5 000,- Kč 
Klub důchodců – nová zástavba                             5 000,- Kč 
Klub důchodců – stará zástavba                             5 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených                                    15 000,- Kč  
Knihovna Jiřího Mahena                                    15 000,- Kč, 
které jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 18.4.2011. 
 
28. Ukončení smlouvy na pronájem alikvotní části garážového dvora; Uzavření smlouvy 
na pronájem alikvotní části garážového dvora  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 99 00939 na 
pronájem ideálního podílu jedné šestasedmdesátiny  pozemku garážového dvora zbudovaného 
na pozemku  p. č. 2527/1 k.ú. Starý Lískovec k datu 30.4.2011 a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
šestasedmdesátiny   pozemku  garážového dvora zbudovaného na části pozemku p. č. 2527/1   
k. ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, od 1. května 2011. Smlouva je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smluvním stranám smlouvu k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
z 11. schůze RMČ. 
 
29. Majetkoprávní vztah k pozemkům v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uzavřením  nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku p.č. 104/2 a části pozemku p.č. 1684/23 k.ú. Starý Lískovec s vlastníky stavby na 
pozemku p.č. 103/6 k.ú. Starý Lískovec na pozemku p.č. 103/6 k.ú. Starý Lískovec. 
 
30. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p.č. 291/1 a 291/3, k.ú. Starý 
Lískovec; Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 291/1 a 
pozemku p.č. 291/3, k.ú. Starý Lískovec  



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí ukončení nájemních smluv  č.09 2 500 664 
(uzavřena dne 22.11.1999-pronájem části pozemků p.č. 291/1 a 291/3) a č. 09 20 500 99 665 
(uzavřena dne 14.4.1999-pronájem části pozemku p.č. 291/1) v důsledku koupě části 
pronajatých pozemků a souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu části (130 m2 z celkové 
výměry 267 m2) pozemku p.č. 291/1 a pozemku p.č. 291/3 o výměře 25 m2, oba k.ú. Starý 
Lískovec od 1. května 2011. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
31. Ukončení smlouvy na pronájem alikvotní části garážového dvora; Uzavření smlouvy 
na pronájem alikvotní části garážového dvora  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 99 01188 na 
pronájem ideálního podílu jedné pětapadesátiny  pozemku garážového dvora zbudovaného na 
pozemku  p. č. 2707 k.ú. Starý Lískovec k datu 30.4.2011 a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
pětapadesátiny   pozemku  garážového dvora zbudovaného na části pozemku p. č. 2707   k. ú. 
Starý Lískovec,  od 1. května 2011. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smluvním stranám smlouvu k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
z 11. schůze RMČ. 
 
32. Dopis paní V.Z. – užívání nebytového prostoru Mikuláškovo nám.13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dopis paní V.Z., bytem Slušovice. 
Předmětem dopisu je žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání nebytových prostor 
v bytovém domě Mikuláškovo nám. 13 v Brně a souhlasí s předáním dopisu Městskému 
ředitelství policie Brno.  
Ukládá OVV  předat dopis Městskému ředitelství policie Brno a  o předání dopisu 
informovat paní V.Z.. 
 
33. Žádost o skácení dřevin na pozemku p.č. 2272/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 4, 
v nájmu GEMMA systems, spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks javorů  rostoucích  na pozemku 
2272/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 4, z důvodů poškozování majetku - prorůstání stromů 
oplocením a šachtou dešťové vpusti, nájemcem pozemku GEMMA Systems, spol. s r.o. dle 
nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00171 a na jeho náklady. 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 15.4.2011. 
 
34. Rozpočtové opatření č.7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
35. Přijetí a vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání. 



 
 
36. Žádost o přemístění herních prvků – hřiště U hřiště 9 – 17 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s přemístěním herní sestavy FLORA 
5B a informační tabule na hřišti U hřiště 9 – 17. 
 
37. Mobility  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se záměrem zapojit se do Programu 
mobility. Ukládá OVŠ oslovit firmy ke zpracování cenových nabídek na zpracování Generelu 
bezbariérovosti a předložit RMČ nejpozději do 15.5.2011 cenové nabídky k výběru 
zhotovitele. 
 
38. Navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání. 
 
39. Návrh na uložení smluvní pokuty zhotoviteli Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo č. 
09 9 500 09 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3.b) smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty ve výši 20%  z celkové měsíční paušální 
částky za 3/2011, tj. celkem 37 396,94 Kč bez DPH, zhotoviteli údržby veřejné zeleně a blíže 
specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, za neodstranění 
vad díla v náhradní lhůtě. 
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 15.4.2011. Přehled 
vad díla je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
40. Sadové úpravy na pozemku veřejné zeleně p.č. 2197 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 
3-5, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění sadových úprav na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2197 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 3-5 dle návrhu dosadby dřevin zpracovatele, 
podle předložené cenově nejvýhodnější nabídky ze dne 30.3.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří 
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 20.4.2011. 
 
41. Kupní smlouva na prodej zahradní lavičky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a paní J.T. o prodeji 1 kusu zahradní lavičky v celkové ceně 50,-Kč. 
 
42. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne  5. 4. 2011. 
 
43. Veřejná zakázka „Servis a dodávka spotřebních materiálů pro kopírky a tiskárny“  



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky „Servis  
a dodávka spotřebních materiálů pro kopírky a tiskárny pro ÚMČ města Brna Brno – Starý 
Lískovec“ prováděla firma REPROPSERVIS CZ, s.r.o., Křížová 4, 603 00 Brno. 
Ukládá OVŠ informovat vybraného uchazeče a předložit Radě ke schválení smlouvu. 
 
44. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřeviny na pozemku veřejné zeleně 2379/6 k.ú. 
Starý Lískovec mul. Krymská 1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Pinus nigra rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2379/6 k.ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 1, dle žádosti občana, v době 
vegetačního klidu od 1.10.2011 resp. začátkem 12/2011 z důvodu využití stromu jako 
vánočního do některé z místních mateřských a základních škol, rehabilitačního stacionáře 
nebo penzionu pro seniory. 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 15.4.2011 a předložit 
objednávku prací starostovi k podpisu nejpozději do 31.10.2011. 
 
45. Žádost o vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/42 
k.ú. Starý Lískovec, ul. Kosmonautů 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks Abies grandis rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/42 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 7, z důvodu 
umístění lešení pro zateplení domu a sanace vlhkosti – oprava poruchy hydroizolace bytového 
panelového domu ulice Kosmonautů 7 za podmínky skácení dřevin a provedení náhradní 
výsadby Společenstvím vlastníků jednotek Kosmonautů 7, ulice Kosmonautů 415/7, 625 00 
Brno na vlastní náklady. 
Ukládá komisi životního prostředí navrhnout druhy a počty dřevin k náhradní výsadbě  
a předložit radě městské části ke schválení do 4.5.2011 a odboru všeobecnému s tímto 
usnesením seznámit žadatele do 15.4.2011. 
 
46. Jmenování na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky 
Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí výsledek konkursního řízení  ze dne 
8.3.2011, v pořadí: 

1. Mgr. Margita Kotásková 
2. Mgr. Eva Hubatková 

a souhlasí se jmenováním Mgr. Margity Kotáskové na místo ředitelky Základní školy            
a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10.  
Pověřuje OSP informovat o tomto usnesení OŠMT MMB. 
 
 


