
Informace z usnesení 24. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 31.8. 2011 

 
1. Rozpočtové opatření č. 25 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
2. Změna směrné části ÚPmB 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se změnou směrné části ÚPmB pro 
pozemek 1679/1 v k.ú. Starý Lískovec ze stávajícího typu DPR, nově na DA. 
Ukládá Odboru výstavby a územního plánování Městské části města Brna, Brno – Stará 
Lískovec neprodleně po obdržení zápisu zabezpečit předání stanoviska městské rady MMB, 
OÚPR.  
 
3. Žádost stavebního bytového družstva Družba o opravu terénu – veřejné zeleně p.č. 
2336 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 33 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Družba, stavební bytové družstvo, 
Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno, ve věci opravy propadajícího se pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2336 k.ú. Starý Lískovec. 
Schvaluje podání žádosti o posudek za účelem zjištění příčin u České geologické služby, 
pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání žádosti do 9.9.2011. 
 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu – zimní údržba chodníků po novele zákona 
č.13/1997 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 veřejné zakázky malého rozsahu - zimní údržba chodníků v zimním období 
2011/2012, 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.Kašpárek Martin, Spytihněv 426, 763 64 
5.Skala David, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí  
6.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno  
7.Šustr Roman, Okrouhlá 18, 625 00 Brno 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 15.9.2011. 



 
5. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí  
a zasklení balkónů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu INTER-STAV,spol. s r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí a zasklení balkonů domu se zvláštním 
určením Kosmonautů 17, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky v termínu do 14.9.2011. 
 
6. Změna využití přidělených finančních prostředků – Základní škola a Mateřská škola, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
10 o změnu využití přidělených finančních prostředků ve výši 34 182,-Kč, kdy namísto 
plánované opravy ležaté kanalizace bude opraveno venkovní hřiště.   
Ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitelku školy, Mgr. Margitu Kotáskovou.  
 
7. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na  finanční ohodnocení za práci v II.  pololetí 
školního roku 2010/2011 ředitele MŠ a ZŠ. 
Ukládá odboru OSP sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
8. Smlouva o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o darování výrobků studené 
kuchyně mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  
poskytovatele a Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno – Starý Lískovec, na 
straně zájemce. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
Předmětem této smlouvy je darování výrobků studené kuchyně v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 1.10.2011 u vícegeneračního hřiště na 
ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Vyklizení nebytových prostor  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení nebytových prostor  
o výměře 14.90 m2 nacházejících se v přízemí domu Labská 1 v Brně . 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení nebytových prostor u Městského soudu v Brně.  
 
10. Výpověď nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi  nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+0 na 
ul. Vltavská 17 v Brně. Výpověď je dávána z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. d) 
občanského zákoníku. 
Ukládá OVV zaslat výpověď  nájmu bytu nájemci. 
 
 



11. Veřejná zakázka malého rozsahu – úprava ploch veřejné zeleně výsadbou dřevin, 
výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu - 
úprava ploch veřejné zeleně ul. Vltavská 6-8, Ulice Kosmonautů 17, U pošty 3 a 16, 
Sevastopolská 7 a Mikuláškovo nám. 1, spočívající ve výsadbě dřevin, podle předložené 
cenové nabídky ze dne 29.8.2011, zhotovitele Karla Zeman, Černého 39, 625 00 Brno.   
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 14.9.2011. 
 
12. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k odvolání proti neposkytnutí pojistného 
plnění škodní události č. 4103067897 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
10.5.2011, k odvolání proti neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103067897 
– úraz při zimní údržbě občanky, Pod nemocnicí 37, 625 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozenou do 14.9.2011.   
 
13. 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 10 00144 k bytu č.12, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o.17 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou jednoho roku, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2011   
 

14. 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 00153 k bytu č.1, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.19 v Brně – Starém 
Lískovci na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2011   
 

15. Rozpočtové opatření č. 26 – Přesuny finančních prostředků  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.  26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Smlouva o dílo – provedení personálního a organizačního auditu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Managerial 
Trainings, spol. s r.o., Špačkova 387/12, 636 00 Brno, na straně zhotovitele, a Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně objednatele. Předmětem 
smlouvy o dílo je provedení personálního a organizačního auditu na ÚMČ města Brna Brno – 
Starý Lískovec. Smlouva o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV předložit smlouvu o dílo k podpisu oběma smluvním stranám.  
 
 


