Informace z usnesení 25. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.9. 2011

1. Společný nájem k bytu č. 10, Vltavská č.o.4, Brno – odvolání
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 41 přijaté na 22. schůzi konané dne
17.8.2011.
Schvaluje společný nájem k bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 4, Brno –
Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, v bytovém domě na
ulici Vltavská č.o. 4, Brno 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 30.9.2011.
2. Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 09 2 500 04 00103, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 09 2 500 04 00103 smluvním stranám k podpisu do 30.9.2011.
3. Žádost Družstva Kosmonautů 5 o odstranění lavičky ve veřejné zeleni ulice
Kosmonautů 5
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním 1 ks lavičky SONÁTA umístěné ve
veřejné zeleni ulice Kosmonautů 5 na základě žádosti Družstva Kosmonautů 5, ulice
Kosmonautů 5, 625 00 Brno ze dne 1.9.2011 a doplněné ze dne 5.9.2011.
Ukládá komisi životního prostředí určit nové stanoviště k umístění této lavičky do
30.9.2011 a odboru všeobecnému seznámit žadatele s usnesením do 30.9.2011.
4. Náhrada škody za zničenou lavičku ve veřejné zeleni ulice Kosmonautů 5
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje náhradu škody vzniklé na 1 ks lavičky SONÁTA
umístěné ve veřejné zeleni ulice Kosmonautů 5 ve výši 12 960 Kč a způsobenou občanem,
Pěkná 9, 643 00 Brno, zaplacením této částky jednorázově na účet nebo v hotovosti na
pokladně Městské části Brno – Starý Lískovec do 30.11.2011.
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s usnesením občana do 30.9.2011.
5. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění škodní události
č. 4113024566
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne
6.9.2011, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4113024566 – úraz při zimní
údržbě pana občana, Jemelkova 32, 625 00 Brno.
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 30.9.2011.
6. Zpracování projektové dokumentace výsadby dřevin na vícegeneračním hřišti
Bosonožská, výběr zhotovitele
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zpracování projektové dokumentace výsadby
dřevin na vícegeneračním hřišti Bosonožská, podle předložené cenové nabídky ze dne
10.5.2011, zhotovitele Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno. Pro
případ, že uchazeč Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o. odmítne uzavřít smlouvu o dílo,

RMČ schvaluje pro zajištění předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze
dne 4.5.2011, dalšího zhotovitele Ing. Hynka Šmerdu, Úvoz 61, 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 30.9.2011.
7. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00088 na úpravu ploch veřejné zeleně výsadbou
dřevin
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00088, uzavíranou
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Karlem Zemanem, Černého 39, 635 00
Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:
1)předmět smlouvy – dodání a výsadba dřevin, včetně dodávky materiálu a následné péče
v době záruky, odstranění sušáků na prádlo, včetně likvidace vzniklého odpadu, kácení
dřevin, frézování pařezů, včetně likvidace rostlinného odpadu
2)doba plnění – od 20.9.2011 do 30.11.2011
3)cena za dílo 132 720 Kč bez DPH/159 264 Kč s 20% DPH.
4)odst. 5.5. – Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do celkové výše 95% z ceny díla. 5 %
z ceny díla (pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí tříleté lhůty, která začne
běžet prvního dne následujícího po dni předání a převzetí díla formou zápisu o předání
a převzetí díla potvrzeného oběma smluvními stranami.
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám
k podpisu do 19.9.2011.
8. Zadávací podmínky pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Rekonstrukce
dětského hřiště ve vnitrobloku U pošty 1-9
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se záměrem rekonstrukce dětského hřiště
ve vnitrobloku ulic U pošty 1-9 v roce 2012. Souhlasí se zněním Zadávacích podmínek pro
zpracování nabídky k výběrovému řízení Rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku ulic
U pošty 1-9.
Ukládá OVŠ oslovit firmy:
- PLAYSYSTEM s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice, obchodní zastoupení v České republice - TEWIKO systéme, s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec
- Tomovy parky s.r.o., Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
- EL-Industries s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava
- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02, Znojmo
- SATERNUS sp. z o.o., Organizační složka, Střelnicní 215/18, 737 01 Český Těšín
- ONYX wood spol. s r.o., Žerovnická 257, 383 01 Prachatice
- ACER INTERIER s.r.o., Špitálka 8, 602 00 Brno
- SP Podluží s.r.o., Hodonínská 878, 696 17 Dolní Bojanovice
- Hřiště s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno
9. Zadávací podmínky pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Rekonstrukce
sportovního víceúčelového hřiště Mikuláškovo náměstí
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do 27.RMČ
k přesné specifikaci požadované práce.

10. Novelizace vyhlášky č.22/2010 ve znění vyhlášky č.5/2011 o místních poplatcích –
změny v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích,
kterou se stanovují sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý
Lískovec schválit změny ve znění přílohy vyhlášky Statutárního města Brna č. 22/2010
o místních poplatcích, kterou se stanovují sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
následovně:
- ostatní
10 Kč / m2 / den
- umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč / m2 / den
- pořádání reklamních akcí
10 Kč / m2 / den
- užívání pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl
10 Kč / m2 / den
11. Rozpočtové opatření č.27
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Rozpočtové opatření č.27, které je přílohou tohoto
bodu jednání.
12. Rozpočtové opatření č.28 – Přesuny finančních prostředků
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Rozpočtové opatření č.28, které je přílohou tohoto
bodu jednání.
13. Dodatek č.3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 70277/2007
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do
užívání č. 70277/2007“ uzavřenou mezi MPSV ČR a SMB, MČ Brno-Starý Lískovec.
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem do 21.9.2011.
14. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit návrh obecně závazné
vyhlášky Statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
Ukládá OVš zaslat usnesení Rady MČ Odboru rozpočtu a financování MmB v termínu do
7 dnů po vyhotovení zápisu z 25. schůze Rady MČ a zároveň sdělit, že usnesení ZMČ bude
ORF MmB zasláno po zasedání ZMČ, které se bude konat dne 19.10.2011.
15. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu loterií
a jiných podobných her
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do 27.RMČ
z důvodu vypracování seznamu provozoven loterií a jiných podobných her v městské části
Brno – Starý Lískovec.

16. Vyřazení komunikací – část Oderské a plochy u domů Kosmonautů 17 a 19 - ze
seznamu místních komunikací
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem na podání žádosti na vyřazení
komunikace Oderská na pozemku p. č. 2270/1 a komunikace - parkoviště na pozemku p. č.
2480/1 k. ú. Starý Lískovec u domů zvláštního určení na ul. Kosmonautů č. 17 a 19 ze sítě
místních komunikaci a evidovat je jako komunikace účelové.
Ukládá OVš odeslat žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna v termínu do 7 dnů po
vyhotovení zápisu z 25. schůze Rady MČ.
17. Opakovaná žádost o schválení hydrogeologického průzkumného vrtu pro závlahu
sportovního areálu – TJ TATRAN Starý Lískovec
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec bod č. 18/132
ze schůze konané dne 27. 10. 2010 ve věci realizace vrtu na pozemku p. č. 998/10 k.ú. Starý
Lískovec.
Souhlasí s provedením vrtu - hydrogeologického průzkumu - pro závlahu sportovního areálu
na pozemku p. č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou č. 09
2 500 99 00618 mezi nájemcem TJ TATRAN Starý Lískovec, občanské sdružení, se sídlem
Klobásova 79, 625 00 Brno, zastoupeným statutárním zástupcem MUDr. Evou Ryšavou
a pronajímatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec
18. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00087 na doplnění městského mobiliáře na
veřejné prostranství u polikliniky, ul. U Pošty
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00087, uzavíranou
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00
Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:
1)předmět smlouvy – doplnění městského mobiliáře na veřejné prostranství u polikliniky ul.
U Pošty, spočívající v dodání a umístění 3 ks odpadkových košů RADIUM KR120 a 5 ks
popelníku VALET VT110 výrobce mmcité, a.s., včetně montáže a umístění/zabudování
(pevné umístění – dle návodu výrobce)
2)doba plnění – od 19.9.2011 do 10.11.2011
3)cena za dílo 124 635 Kč bez DPH/149 562 Kč s 20% DPH.
4)Čl. X., odst. 7. a 8., čl. XI., odst. 3. a 4. – smluvní pokuty ve výši 300 Kč.
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám
k podpisu do 16.9.2011.
19. Dodatek č.1 ke SOD na akci Rekonstrukce MŠ Oderská
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo č. 0925001100071 na akci rekonstrukce MŠ Oderské v Městské části Brno –
Starý Lískovec mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární město
Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem
firmou TOMIreko s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč zastoupeným Ing.
Tomášem Klinerem jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek
č.1 je přílohou tohoto bodu jednání.

20. Oplocení sportovního hřiště v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se záměrem Oplocení sportovního hřiště
v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská v roce 2012. Souhlasí se zněním Zadávacích
podmínek pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Oplocení sportovního hřiště v areálu
Vícegeneračního hřiště Bosonožská a ukládá OVŠ oslovit firmy:
- JM DEMICARR, s.r.o., Bučovická 180, 684 01 SLAVKOV U BRNA
- DIRICKX Bohemia, Řípská 20a, 627 00 SLATINA
- Alcon Demp, spol. s r.o., Sokolovská 1100/2, 743 01 BÍLOVEC
- SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
21. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti
a darování 100 kg jablek mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý
Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce :
VALMONT CR, spol. s r.o., Brno, Nové Sady 34, PSČ 60200
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Brno, Korejská 4, PSČ 61600
TECHEM, spol. s r.o., Služeb 5, 108 00 Praha 10
MOTeC spol. s.r.o., Brno, Slunečná 4, PSČ 63400
Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce a darování 100 kg jablek
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.
22. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce
Statutárního města Brna
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec návrh
obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
SmB č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce Statutárního města Brna ke schválení.
Ukládá OVš zaslat usnesení Rady MČ Odboru technických sítí MmB v termínu do 7 dnů po
vyhotovení zápisu z 25. schůze Rady MČ a zároveň sdělit, že usnesení ZMČ bude OTS MmB
zasláno po zasedání ZMČ, které se bude konat dne 19.10.2011.
23. Úprava dopravního značení – ul. Karpatská; Umístění dopravního zařízení –
prostranství u polikliniky – ul. U Pošty
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 B 20a –
Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/hod., a to po celé délce komunikace ul. Karpatská ve
směru od křižovatky s ul. Kosmonautů k prostranství u polikliniky na ul. U Pošty a rovněž ve
směru opačném tak, jak je zakresleno v přiložené situaci dopravního značení nebo jiným
vhodným způsobem a navrhuje umístění dopravního zařízení - sklopných sloupků na
přístupový chodník na prostranství u polikliniky tak, jak je zakresleno v přiložené situaci
dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem.
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel
výpis z usnesení z 25. schůze Rady MČ.

24. Umístění směrového značení k Dětskému rehabilitačnímu centru CDOZS na ul.
Kyjevské Brno – Starý Lískovec
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním směrových tabulí k vyznačení příjezdu
k Dětskému rehabilitačnímu centru Centra dětských odborných zdravotnických služeb
(CDOZS) na ul. Kyjevské v MČ Brno – Starý Lískovec, a to na ulicích Jemelkově
a Kyjevské.
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Centru dětských odborných zdravotnických služeb, se
sídlem Žerotínovo nám. 4/6, Brno do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení z 25. schůze
Rady MČ.
25. Rozpočtové opatření č.29 – Přesuny finančních prostředků
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Rozpočtové opatření č. 29, které je přílohou tohoto
bodu jednání.

