Informace z usnesení 27. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.9. 2011

1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na
ulici Osová č.o. 2 žadatelce s účelem užívání sklad oblečení internetového obchodu.
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi
smluvními stranami, na dobu neurčitou za nájemné 10 500 Kč ročně, tj. 2625 Kč čtvrtletně a
smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené
s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad oblečení internetového
obchodu.
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2011.
2. 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. 30, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, Brno –
Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce.
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 30, v bytovém domě na ulici Labská č.o.
35, Brno – Starý Lískovec na dobu neurčitou, regulované nájemné.
Pověřuje OSBB informovat žadatelku o usnesení Rady Městské části do 15.10.2011.
3. Smlouva o reklamní činnosti a smlouva darovací
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti,
zapůjčení ozvučovací aparatury a dar ve výši 20.000,-Kč mezi Statutárním městem Brnem,
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty,
na straně zájemce :
EUROCAR s.r.o., Brno, Pražákova 836/68, PSČ 639 00
MusicData s.r.o., Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00
Michal Rozbořil, Brno, Kvapilova 3, PSČ 616 00
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce, zapůjčení ozvučovací
aparatury a dar ve výši 20.000,-Kč 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.
Smlouvy jsou přílohou tohoto bodu jednání.
4. Veřejná zakázka malého rozsahu – zimní údržba chodníků po novele zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, výběr zhotovitele
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění zimní údržby chodníků, 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, podle
předložené cenové nabídky ze dne 21.9.2011 zhotovitele Davida Skalu, Poříčská 438, 549 32
Velké Poříčí. Pro případ, že uchazeč David Skala odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ
schvaluje pro zajištění předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne
19.9.2011, dalšího zhotovitele Ager spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno.
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 26.10.2011.

5. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00097 na zpracování projektové dokumentace
výsadby dřevin na vícegeneračním hřišti Bosonožská
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00097, uzavíranou
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o.,
zast. Ing. Janou Janíkovou, Ponávka 2, 602 00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu
tohoto jednání, za těchto podmínek:
1)předmět smlouvy – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Výsadba
dřevin na vícegeneračním hřišti Bosonožská, MČ Brno – Starý Lískovec“, včetně projednání
s dotčenými orgány
2)doba plnění – od 29.9.2011 do 30.11.2011
3)cena za dílo 23 400 Kč bez DPH/28 080 Kč s 20% DPH.
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám
k podpisu do 29.9.2011. ¨
6. Úprava dopravního značení na ulici Čermákova
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu
města Brna úpravu dopravního značení spočívající v umístění:
dopravní značky B29 – zákaz stání s dodatkovou tabulkou E 8a – začátek úseku do ústí ul.
Čermákovy ve směru od železničního přejezdu a o 20 m dále tímto směrem B29 – zákaz stání
s dodatkovou tabulkou E 8c – konec úseku.
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel
výpis z usnesení ze 27. schůze Rady MČ.
7. Žádost o odkup částí pozemků p.č. 455/1, 460, 998/10 k.ú. Starý Lískovec
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý
Lískovec nesouhlasit s odprodejem částí pozemků p. č. 455/1, 460, 998/10 k. ú. Starý
Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna do vlastnictví žadatelky.
8. Smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů č. 09 9 500 11
00102 a 09 9 500 11 00103
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy O poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 09 9 500 11 00102 mezi Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00
Brno, zastoupenou Vladanem Krásným, starostou. Předmětem díla této smlouvy je poskytnutí
účelové neinvestiční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na opravu silniční
automobilové cisterny, zakoupení radiostanic, zásahových kompletů FIREMAN, přileb,
vysoušeče bot a kalového čerpadla ve výši 150 000,- Kč, přičemž základ pro stanovení výše
dotace, tj. souhrn uznatelných výdajů na realizaci akce činí 220 000,-Kč.
Souhlasí s uzavřením smlouvy O poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 09
9 500 11 00103 mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem a Statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, zastoupenou Vladanem Krásným,
starostou.
Předmětem smlouvy č. 09 9 500 11 00103 je poskytnutí účelové investiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na zakoupení staršího dopravního automobilu ve

výši 350 000,- Kč. Základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn předpokládaných uznatelných
výdajů na realizaci akce činí 500 000,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smluv č. 09 9 500 11 00102 a 09 9 500 11 00103.
9. Zadávací podmínky pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Nákup
repasovaného požárního vozidla pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodů
projednání konkrétních požadavků na nové požární vozidlo s JSDH Brno – Starý Lískovec.
10. Revokace rozpočtového opatření č.30 – Přesuny finančních prostředků – Den
radnice
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje revokaci RO č.30, které je přílohou tohoto bodu
jednání.
11. Rozpočtové opatření č. 31 – přesun volných finančních zdrojů do všeobecné rezervy
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit
rozpočtové opatření č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání.
12. Rozpočtové opatření č. 32 – Přesuny finančních prostředků – navýšení na
elektrickou energii na VP u polikliniky
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání.
13. Změna směrné části ÚPmB
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí seznámení s projednáváním návrh
změny zadání zněny „Aktualizace ÚPmB“ a jeho vyvěšením.
14. Prodloužení smlouvy o nájmu iOV spol. s r.o.
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 09 2 500 99 00723 jejím dodatkem uzavřeným mezi stranami Statutární
město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Vladanem Krásným,
starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno a iOV spol. s r.o., Krymská
2, 625 00 Brno DIČ: CZ255376614 o 10 let.
Pověřuje OSBB informovat iOV spol. s r.o. o usnesení do 15.10.2011.
15. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dozateplení obvodového
pláště a rekonstrukce střechy domu Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo
č. 09 9 500 11 00101 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Dozateplení
obvodového pláště a rekonstrukce střechy domu Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“,
jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem
Krásným a zhotovitelem firmou KP stavby s.r.o. zastoupenou Petrem Kratochvílem,
jednatelem společnosti se sídlem Komenského náměstí 621, 665 01 Rosice.
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání.

16. Nepojmenovaná dohoda – akce „Den radnice“
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Nepojmenované dohody mezi Statutárním
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a Petrem Ševčíkem,
nar. 16.6.1991, bytem Spodní 2, 625 00 Brno, na straně druhé. Předmětem této dohody je
provedení pěveckého vystoupení na akci „Den radnice“, která se koná dne 1.10.2011.
Nepojmenovaná dohoda je přílohou tohoto bodu jednání.
Ukládá OVV zabezpečit podpis dohody oběma smluvními stranami.

