Informace z usnesení 18. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 29.6. 2011
1. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra - Kurská č.o. 2, byt č. 10
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu
bytového jádra v bytě číslo 10, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2.
2. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz na nutné opravy ve
výši 95 000 ,- Kč, pro ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10.
Souhlasí s tím, aby opravu elektrické instalace – oprava osvětlení v objektu ZŠ a MŠ Elišky
Přemyslovny v tělocvičně, provedla společnost ELGOM s.r.o. za celkovou nabídnutou cenu
včetně DPH 60 578,- Kč.
Souhlasí s tím, aby opravu ležaté kanalizace k objektu ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
provedla společnost Huslík s.r.o. za celkovou nabídnutou cenu včetně DPH 34 182,- Kč.
Ukládá OSBB informovat o tomto usnesení zástupce statutárního orgánu školy, Mgr. Margitu
Kotáskovou.
Ukládá OFIN zpracovat rozpočtové opatření na navýšení prostředků pro opravy v ZŠ a MŠ
Elišky Přemyslovny o 95 000,- Kč.
3. Povodňový plán městské části
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený „Povodňový plán“ Městské
části města Brna, Brno – Starý Lískovec.
Ukládá Vodoprávnímu úřadu Městské části města Brna, Brno – Stará Lískovec, odboru
výstavby a územního plánování:
1) zabezpečit přístup k dokumentu na odboru a internetových stránkách Městské části
termín: neprodleně
2) upozornit vlastníky nemovitostí nacházející se v záplavovém území na tuto skutečnost
dopisem
termín: 31.7.2011 .
4. Měnírna pro trolejbusy
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním měnírny pro troleje podle
varianty I - k.ú. Starý Lískovec p.p.č. 1684/42.
Ukládá vedoucí Odboru výstavby a územního plánování předat stanovisko Rady městské
části žadateli, termín: neprodleně.
5. Rozpočtové opatření č.13
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu jednání.
6. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.
Ukládá OFIN provést kontrolu svěřeného majetku a předložit vyjádření ve 20. RMČ.

7. Náhradní výsadba dřevin uložená Společenství vlastníků jednotek domu ulice
Kosmonautů 13, nepojmenovaná dohoda č. 09 9 500 11 00064
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s návrhem změn v náhradní výsadbě dřevin,
předložených Společenstvím vlastníků jednotek domu ulice Kosmonautů 13, ulice
Kosmonautů 412/13, 625 00 Brno, ze dne 9.6.2011, trvá na svém usnesení ze dne 4.5. 2011,
14. schůze, bod č. 14 ve věci náhradní výsadby dřevin, kterou na vlastní náklady provede
Společenství vlastníků jednotek domu ulice Kosmonautů 13.
Ukládá odboru všeobecnému a komisi životního prostředí znovu projednat podmínky
náhradní výsadby se Společenstvím vlastníků jednotek domu ulice Kosmonautů 13 do
31.8.2011.
8. Náhradní výsadba dřevin uložená Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7,
nepojmenovaná dohoda č. 09 9 500 11 00065
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s návrhem změn v náhradní výsadbě dřevin,
předložených Společenstvím vlastníků jednotek Kosmonautů 7, ulice Kosmonautů 415/7, 625
00 Brno, ze dne 15.6.2011, trvá na svém usnesení ze dne 4.5.2011, 14. schůze, bod č. 13 ve
věci náhradní výsadby dřevin, kterou na vlastní náklady provede Společenství vlastníků
jednotek Kosmonautů 7.
Ukládá odboru všeobecnému a komisi životního prostředí znovu projednat podmínky
náhradní výsadby se Společenstvím vlastníků jednotek Kosmonautů 7 do 31.8.2011.
9. Návrh úprav ploch veřejné zeleně – řešení prošlapů
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravu ploch veřejné zeleně dle návrhu, který tvoří
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, schvaluje pro realizaci úprav oslovení níže
uvedených firem k provedení cenové nabídky :
1.H.K.U., spol. s r. o., Záhumní 24, 624 00 Brno
2.MTc-stav, s. r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
3.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno
4.FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno
5.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 20.7.2011.
10. Žádost o úpravu plochy veřejné zeleně – prošlap Mikuláškovo nám. 1
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s požadavkem žadatelky, bytem Mikuláškovo nám.
1, na zhotovení prošlapu, a to z dvouřadého uspořádání nášlapných dlaždic, v ploše veřejné
zeleně p.č. 2798/1 k.ú. Starý Lískovec, od domu Mikuláškovo nám. 1 k parkovišti.
Ukládá odboru všeobecnému zařadit tuto úpravu do návrhu úprav ploch veřejné zeleně –
řešení prošlapů v r. 2011 a seznámit s tímto usnesením žadatelku do 20.7.2011.
11. Žádost občana o odstranění dřevin ve veřejné zeleni ul. Irkutská
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odstraněním 4 ks tújí a 2 ks borovic rostoucích
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2395/4 k.ú. Starý Lískovec, ul. Irkutská, dle žádosti občana.
Ukládá odboru všeobecnému zajistit nejnutnější údržbu a seznámit s tímto usnesením
žadatele do 20.7.2011.

12. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00067 na dodání (nákup) a montáž laviček
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00067, uzavíranou
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p.
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností KARIM, s.r.o., zast. jednatelkou
společnosti p. Kateřinou Jandovou, Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, která je autorizovanou
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:
1)předmět smlouvy – dodání a montáž 40 ks laviček Sonáta AU057P
2)doba plnění – od 15.8.2011 do 26.8.2011
3)cena za dílo bez DPH 321 060,- Kč, DPH 20% 385 272,- Kč, celkem s DPH 385 272,- Kč
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám
k podpisu do 20.7.2011.
13. Návrh objednávky č.86 / 2011 na dodání (nákup) odpadkových košů
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje objednávku č. 86/2011 pro společnost Komunální
technika, s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem, která je autorizovanou přílohou
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:
1) předmět objednávky – dodání 30 ks odpadkových košů Kopenhagen a 15 ks sloupků pro
koš
2) doba plnění – od 1.8.2011 do 5.8.2011
3) cena za dílo bez DPH 85 050,- Kč, DPH 20% 17 010,- Kč, celkem s DPH 102 060,- Kč
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou objednávku starostovi k podpisu do
15.7.2011.
14. Dopravní telematika 2010-2013, část III – Informační, naváděcí a regulační
subsystém – Portál P1 – na komunikaci I/23-ul. Bítýšská, Brno, k.ú. Starý Lískovec –
žádost o vyjádření
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 18/125 ve věci vedení přípojky NN

přes pozemky p.č. 2395/1 a 2395/2 k.ú Starý Lískovec a souhlasí s vedením přípojky NN přes
pozemky p.č. 2395/1 a 2395/2 k.ú. Starý Lískovec z důvodu napájení této stavby a obtížnosti
realizace jiných řešení a nemá námitek proti záměru výstavby ocelové konstrukce – Portálu /1
pro umístění proměnné informační tabule, jako zařízení pro systém integrovaného řízení
dopravy v městě Brně včetně přenosu dat prostřednictvím radiové sítě připojením na
Centrální technický dispečink BKOM, a.s., Renneská 1a. za podmínky, že přípojka NN bude
uložena v chráničce a nebude bránit budoucímu rozvoji dotčených pozemků.
15. Veřejné osvětlení města Brna – „Generální oprava veřejného osvětlení, oblast ul.
Malostranská – Malešovská, v k.ú. Starý Lískovec“
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení umístěného na
pozemku p.č. 628 k.ú. Starý Lískovec spočívající ve výměně stožáru, skříně a kabelů ve
stávající trase s uložením kabelů do chráničky v celé délce trasy za podmínky uvedení místa
do původního stavu.
Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení RMČ do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 18. schůze RMČ.

16. Žádost o vrácení částky 1.920,- Kč – odtah vozidla – žadatel k bodu RMČ č. 14/16
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že společnost .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.
r. o. proplatí žadateli, bytem Mikuláškovo nám. č. 3, Brno částku 1.920,- Kč za odtah vozidla
při blokovém čištění.
17. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí ve smyslu odst. 6 § 19 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s úhradou nákladů spojených
s odtažením vozidla při blokovém čištění ve výši 3.720,- Kč žadatelce, bytem Komenského 6,
Adamov.
Ukládá OVš sdělit usnesení Rady MČ žadatelce do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 18. schůze
Rady MČ .
18. Návrh obecně závazné vyhlášky „O taxislužbě“
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý
Lískovec vyjádřit souhlasné stanovisko k návrhu nové obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště
a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.
Ukládá OVš postoupit usnesení Rady MČ Odboru dopravy MmB a dále sdělit OD MmB,
že zasedání Zastupitelstva MČ se uskuteční dne 31.8.2011. Toto sdělení bude OD MmB odesláno do 7
dnů po vyhotovení zápisu z 18. schůze Rady MČ.

19. Výběr zhotovitele na dodávku inženýrských prací – Zpracování technické
dokumentace vč. stavebního povolení veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně –
Starém Lískovci“
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.
20. Návrh SOD č. 09250011000 66 mezi Ing. Milenou Antonovičovou a MČ Brno – Starý
Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené SOD č. 09 2 500
11 000 66 na „Generel bezbariérových tras v MČ Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem,
jímž je Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec a ing. Milenou
Antonovičovou, Jilemnického 11, 614 00 Brno jako zhotovitelem v celkové výši 63 500,Kč. Pověřuje starostu MČ k jejímu podpisu.
21. Výběr zhotovitele Rekonstrukce ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v MČ Brno – Starý
Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy MTC-stav s.r.o.,
Slunečná 4, 634 00 Brno, jako zhotovitelem Rekonstrukce ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
v MČ Brno – Starý Lískovec v maximální ceně díla 1 798 738,- Kč v souladu s cenovou
nabídkou.

Ukládá OVŠ informovat firmu MTC-stav s.r.o. o výsledku nabídkového řízení
a předložit RMČ ke schválení SOD v termínu do 13.7.2011.
22. Výběr zhotovitele Rekonstrukce ZŠ a MŠ Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy PSK Brno s.r.o., Selská
61, 614 00 Brno, jako zhotovitele Rekonstrukce ZŠ Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec
v maximální ceně díla 1 590 944,- vč. DPH v souladu s cenovou nabídkou.
Ukládá OVŠ informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ ke schválení
SOD v termínu do 15.7.2011.
23. Změna zadávacích podmínek Rekonstrukce MŠ Oderská
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se změnou zadávacích podmínek veřejné
zakázky Rekonstrukce MŠ Oderská v MČ Brno – Starý Lískovec a se změnou položky č. 87
zadávacího rozpočtu na Rekonstrukci MŠ Oderská v MČ Brno – Starý Lískovec - D+M rámů,
nových oken a dveří bez stínění a s oslovením uchazečů, kteří podali nabídku na realizaci této
veřejné zakázky, k přecenění položky č. 87 zadávacího rozpočtu na Rekonstrukci MŠ
Oderská v MČ Brno – Starý Lískovec - D+M rámů, nových oken a dveří bez stínění, včetně
přecenění dalších položek zadávacího rozpočtu, souvisejících s úpravou položky č. 87,
a k úpravě celkové ceny díla.
Ukládá OVŠ neprodleně vyzvat uchazeče k přecenění nabídek s termínem odevzdání do
10.00 hod. dne 7. 7. 2011 a přeceněné nabídky předložit nejbližší schůzi RMČ k projednání.
24. Žádost o dotaci Občanského sdružení ParaCentrum Fenix
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci Občanskému sdružení ParaCentrum Fenix
z rozpočtu městské části ve výši 3 000,- Kč na rok 2011 a současně schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec
s příjemcem dotace Občanské sdružení ParaCentrum Fenix s číslem smlouvy 099 300 11
00068, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 15.7.2011 .
25. Rozpočtové opatření č. 15
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 15, které je přílohou tohoto bodu jednání.
26. SOD Rekonstrukce ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v MČ Brno – Starý Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo
č. 0925001100070 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec a zhotovitelem firmou MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4,
634 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.
27. SOD Rekonstrukce ZŠ Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo
č. 0925001100069 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec a zhotovitelem firmou PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2,
661 10 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.

28. SOD Rekonstrukce MŠ Oderská v MČ Brno – Starý Lískovec
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.
29. Žádost o prodloužení lhůty k vrácení bytu
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení lhůty stanovené rozsudkem
Městského soudu v Brně k vyklizení bytu č. 31 o velikosti 2+kk na ul. Sevastopolská 3
v Brně, a to do 31.10.2011.
Ukládá OVV sdělit rozhodnutí RMČ žadatelce.
30. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 18 o velikosti
3+1 na ul. Dunajská 39 v Brně, která byla nájemci dána dne 5.4.2011.
Ukládá OVV sdělit žadatelce rozhodnutí RMČ .
31. Žádost paní PaedDr. Libuše Rektorové o schůzku
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dopis, jehož obsahem je odpověď na e-mailovou
zprávu, kterou dne 22.6.2011 zaslala paní PaedDr. Libuše Rektorová panu starostovi.
Předmětem e-mailové zprávy je žádost o schůzku za účelem projednání bodů uvedených ve
zprávě. Dopis je přílohou tohoto bodu jednání.
Ukládá OVV zaslat dopis paní PaedDr. Libuši Rektorové.
32. Rozpočtové opatření č. 14
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu jednání.
33. Souhlas s posílením investičního fondu ZŠ Bosonožská 9
Rada MČ Brno - Starý Lískovec dává souhlas k tomu, aby Základní škola Bosonožská 9 část
svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu a to ve výši 980.000 Kč.
34. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ Bosonožská 9 do rozpočtu zřizovatele
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ukládá Základní škole Bosonožská 9 odvod z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 980.000 Kč.

