
Informace z usnesení 28. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.10. 2011 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 4 v 1. podlaží domu na ulici Dunajská č.o. 43 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 4, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 43 na ulici Dunajská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  364 245,- Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.28 v 6. podlaží domu na ulici Kurská č.o. 6 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 28, situovaném v 6. podlaží domu č.o. 6 na ulici Kurská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  244 738,61 
Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.13 ve 3. podlaží domu na ulici Kurská č.o. 4 v Brně 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 13, situovaném ve 3. podlaží domu č.o. 4 na ulici Kurská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  176 633,- Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 

4. Dohoda o zániku nájmu k bytu č.30, Dunajská č.o. 45, Brno, velikost 2+kk 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 11 00091 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 30, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 11 00091 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2011. 
 

5. Dohoda o zániku nájmu k bytu č.16. Kurská č.o. 6, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 11 00082 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.16, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 11 00082 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2011. 
 



6. Dohoda o zániku nájmu k bytu č.29, Sevastopolská č.o. 11, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 11 00079 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 29, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 11 00079 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2011. 
 

7. 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 00211 ze dne 21.10.2009 k bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o.1, 
Brno, velikost 2+kk, regulované nájemné, na dobu určitou dvou let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2011.   
 

8. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust.  
§ 706 občanského zákoníku k bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 6, Brno – 
Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o. 6, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.10.2011. 
 

9. Výměna bytů  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2011.   
 
10. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 2, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2011.   
 
11. Výměna bytů  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.34, o velikosti 1+kk, v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno. 
Pověřuje OSBB informovat žadatele o usnesení Rady městské části Brno – Starý Lískovec.   



12. Způsob pronájmu bytů 
 

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 7. jednání konaném dne 26.9.2011, že byt  
Dunajská č.o.43, byt č. 18,  velikost 2+kk- bude pronajat jako předem opravený 
Sevastopolská č.o. 11, byt č. 29,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem opravený. 
 

13. Pronájem volného bytu předem opraveného 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 16 v bytovém domě na ulici 
Osová č.o. 8, Brno, vel. 2+kk, byt předem neopravený. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2011.   
 
14. Příspěvek na opravu bytového jádra, Vltavská 21, byt č.27 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra  v bytě  číslo 27, v bytovém domě  na ulici Vltavská č.o. 21. 
 
15. Oprava objektu na ulici Oderská č.o. 4 a žádost o snížení nájmu společnosti – 
GEMMA Systems, spol. s r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodů zpracování 
právní analýzy. 

 
16. Výměna osvětlovacích těles v objektu občanské vybavenosti na ulici Kurská 1, 625 00 
Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu stávajících osvětlovacích těles v objektu 
občanské vybavenosti na ulici Kurská č.o.1 v prostorách  Odboru správy budov a bytů  
a v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena. 
Souhlasí s tím, aby výměnu stávajících osvětlovacích těles v objektu občanské vybavenosti 
na ulici Kurská č.o.1 v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena, provedla společnost 
ELGOM s.r.o., Slovinec 26, 639 00 Brno za celkovou nabídnutou cenu včetně DPH 63 529,- 
Kč.   
Souhlasí s tím, aby výměnu stávajících osvětlovacích těles za osvětlovací tělesa závěsná 
v objektu občanské vybavenosti na ulici Kurská č.o. 1 v prostorách Odboru správy budov  
a bytů, provedla společnost ELGOM s.r.o., Slovinec 26, 639 00 Brno za celkovou nabídnutou 
cenu včetně DPH 72 788,- Kč.   
 
17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 11 00278, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 11 00278 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, s.r.o., 



Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 4, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 1. podlaží 
domu č.o. 43 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 364245 Kč včetně DPH. Smlouva  
o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 11 00278 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.10.2011. 
 
18. Smlouva o dílo č. 09 9 400 11 00279, Svoboda a syn, s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 11 00279 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 28, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č.o. 6 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 244 738,61 Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 11 00279 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.10.2011. 
 
 
19. Smlouva o dílo č. 09 9 400 11 00280, Šustr Vratislav 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 11 00280 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Zednické a malířské práce, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 13,  
o velikosti 1+kk, nacházejícím  se ve 3. podlaží domu č.o. 4 na ulici Kurská v Brně v celkové 
ceně 176 033 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – 
Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit smlouvu č. 09 9 400 11 00280 smluvním stranám k podpisu do 
30.10.2011. 
 

20. Rozpočtové opatření č. 33 – Přesun finančních prostředků v rámci veřejné zeleně  
a zájmové činnosti 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
21. Žádost o plnění tlakových lahví v majetku MČ Brno – Starý Lískovec na plnicích 
zařízeních HZS JMK ÚO Brno 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby JSDH Brno – Starý Lískovec plnila 
tlakové lahve v majetku obce na plnicích zařízeních HZS JMK ÚO Brno. Souhlasí se zněním 
žádosti a s jejím odesláním na HZS JMK ÚO Brno ke schválení. Žádost je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 



22. Zadávací podmínky pro zpracování nabídky k výběrovému řízení Nákup 
repasovaného požárního vozidla pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním zadávacích podmínek pro 
zpracování nabídky  k výběrovému řízení Nákup repasovaného požárního vozidla pro potřeby 
JSDH Brno – Starý Lískovec. 
Ukládá OVŠ oslovit firmy: 
- Karoseria, a.s., Heršpická 758/13, 656 92 Brno 
- Fosan, s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice 
- Knězek, s.r.o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice 
- THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička 
- KOMET, s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky 
- Jana Adamovičová, Tř. 5. května 183, 289 11 Pečky 
- Hošek Motor a.s., Žarošická 17, 628 00 Brno  
 
23. Náhradní výsadba dřevin uložená Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7, 
nepojmenovaná dohoda č. 09 9 500 11 00065, úkol z 18. schůze RMČ Brno – Starý 
Lískovec, bod 8 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s návrhem změn v náhradní výsadbě dřevin, 
s výjimkou doplnění výběru dřevin o 2 ks jedlí, předložených Společenstvím vlastníků 
jednotek Kosmonautů 7, ulice Kosmonautů 415/7, 625 00 Brno, ze dne 15.6.2011  
a doplněných ze dne 20.9.2011. 
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. 
Schvaluje nepojmenovanou dohodu č. 09 9 500 11 00065 uzavíranou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Společenstvím vlastníků jednotek 
Kosmonautů 7, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání, jejímž předmětem je 
provedení náhradní výsadby dřevin na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2487/42, 2487/44, 
2487/32, 2487/33, 1684/169 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 7, kterou na vlastní 
náklady provede Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 do 31.12.2012. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou nepojmenovanou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 30.10.2011. 
 
24. Náhradní výsadba dřevin uložená Společenství vlastníků jednotek domu ulice 
Kosmonautů 13, nepojmenovaná dohoda č. 09 9 500 11 00064, úkol z 18. schůze RMČ 
Brno – Starý Lískovec, bod 7 
 

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 a doplněných ze dne 12.9.2011. 
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. 
Schvaluje nepojmenovanou dohodu č. 09 9 500 11 00064 uzavíranou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Společenstvím vlastníků jednotek 
domu ulice Kosmonautů 13, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, jejímž 
předmětem je provedení náhradní výsadby dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č.1684/169 
k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 13, kterou na vlastní náklady provede Společenství 
vlastníků jednotek domu ulice Kosmonautů 13 do 31.12.2012. 



Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou nepojmenovanou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 30.10.2011.  
 
25. Plán zimní údržby chodníků, schodů, cest pro pěší v zimním období 2011 – 2012 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje plán zimní údržby chodníků, schodů a cest pro pěší 
v zimním období 2011 – 2012, který je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
Ukládá odboru všeobecnému předložit smluvním stranám k podpisu do 30.10.2011.  
 
26. Návrh na vydání souhlasu ke skácení dřeviny na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2416/12, ul. Bosonožská 13 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks břízy bradavičnaté rostoucí na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2416/12 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 13, dle Znaleckého 
posudku č. 83/5/2011 ze dne 8.3.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit úkony související s tímto usnesením do 31.10.2011. 
 

27. Návrh na vydání souhlasu ke skácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č. 2437/3, 
ul. Bosonožská u vícegeneračního hřiště 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s redukčním sesazovacím řezem 1 ks topolu černého 
a se skácením 2 ks topolů černých,  rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2437/3  
k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská u vícegeneračního hřiště, dle Znaleckého posudku  
č. 95/1129/11 ze dne 24.9.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit úkony související s tímto usnesením do 31.10.2011. 
 

28. Návrh na vydání souhlasu ke skácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č. 2485/26, 
ul. U Pošty naproti č.7-9 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním 1 ks kmene topolu černého a se 
skácením 3 ks vrb bílých,  rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2485/26 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. U Pošty naproti č. 7-9, dle Znaleckého posudku č. 87/1121/11 ze dne 11.9.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit úkony související s tímto usnesením do 31.10.2011. 
 
29. Veřejná zakázka malého rozsahu – zimní údržba chodníků po novele zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, návrh smlouvy o dílo č.09 9 500 11 00107 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 000107, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Davidem Skalou, Poříčská 438, 549 32 
Velké Poříčí, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – zimní údržba chodníků a blíže specifikovaných ploch 
2)doba plnění – od 1.11.2011 do 10.4.2012 
3)cena za dílo za 1 měsíc 106 689,70 Kč bez DPH/128 027,64 Kč s 20% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 30.10.2011.  
 

 



30. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci výherních 
hracích přístrojů a jiných podobných her 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů  
a jiných podobných her a s přílohou vyhlášky pro území MČ Brno - Starý Lískovec. 
Veřejně přístupná místa, na kterých je zakázáno provozování loterií a jiných podobných her 
v MČ Brno – Starý Lískovec: celé území městské části. 

 

31. Opakovaná žádost o schválení venkovního posezení – TJ TATRAN Starý Lískovec 
o.s. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usnesení č. 27/132 ze dne 27. 10. 2010  
a nesouhlasí se zřízením investice - venkovního krytého posezení „Zahrádky u restaurace  
Sportbar na ul. Klobásova 79, Starý Lískovec, Brno“ na pozemku p. č. 460 k. ú. Starý 
Lískovec (na části p. č. 460/2 k. ú. Starý Lískovec oddělené geometrickým plánem  
č. 1177/2010 ověřeným Katastrálním úřadem) pronajatém Statutárním městem Brnem, 
Městskou části Brno – Starý Lískovec na základě nájemní smlouvy č. 09 2 500 99 00618 TJ 
Tatran Starý Lískovec o. s. 

 

32. Žádost o vyjádření k převodu pozemku p.č. 1/3 k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno – Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 

 

33. Řešení a realizace svahu na ulici Osová, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sanací svahu na ulici Osová v k.ú. Starý Lískovec 
a schvaluje oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na řešení a realizaci 
sanace.  
- SG – Geoprojekt spol. s r.o., Šumavská 3, 602 00 Brno 
- Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 178, 627 00 Brno 
- H.K.U. spol. s r.o., spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 Brno 
- STAZEPO a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno 
- MTc-stav, s. r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 21.10.2011. 
 

34. Dodatek č.2 ke SOD na akci Rekonstrukce MŠ Oderská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2  
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.2 jehož předmětem je vícepráce týkající se krytů na stávající radiátory je přílohou tohoto 
bodu jednání. 



35. Plán údržby místních komunikací v zimním období 2011 – 2012 v MČ Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
v zimním období 2011 – 2012, který je přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje starostu jeho 
podpisem. 
 
36. Výpověď nájmu bytu  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na výpovědi nájmu bytu č. 29 o velikosti 4+1,  
v 8. podlaží domu na ul. Vltavská 21 v Brně, která byla dána dne 5.4.2011. 
Ukládá OVV zaslat usnesení Městskému soudu v Brně. 
 
37. Vyklizení bytů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení níže uvedených bytů : 
bytu č. 8 o velikosti 1+0 na ul. Vltavská 15 v Brně  
bytu č. 18 o velikosti 3+1 na ul. Dunajská 39 v Brně   
bytu č. 26 o velikosti 3+1 na ul. Labská 35 v Brně  
bytu  č. 9 o velikosti 3+1 na ulici Labská 31v Brně  
bytu č. 13 o velikosti 1+0 na ulici Vltavská 17 v Brně  
bytu č. 13 o velikosti 2+0 na ulici Osová 2 v Brně  
bytu č. 38 o velikosti 1+0 na ulici Vltavská 19 v Brně  
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
 
38. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpovědi nájmu bytu 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
1) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství a dání výpovědí nájmu 
bytu  u níže  uvedených osob : 
Dlužník I., Kurská 8, č.b. 11, Brno, dluží za období od dubna r. 2011 do srpna r. 2011 částku 
23 529,- Kč, 
Dlužník II., Sevastopolská 1, č.b. 24, Brno, dluží za období od března r. 2011 do srpna  
r. 2011 částku 19 102,- Kč, 
Dlužník III., Vltavská 2, č.b. 12, Brno, dluží za období od července  r. 2010 do června r. 2011 
částku 42 189,- Kč, 
Dlužník IV., Vltavská 2, č.b. 16, Brno, dluží za období od června r. 2010 do června r. 2011 
částku 29 077,- Kč, 
 
2) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství   u níže  uvedených 
osob : 
Dlužník I., ulice Kosmonautů 9, č.b. 14, Brno, (bytový dům prodán a fyzicky předán dne 
26.2.2010), dluží nedoplatek na vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním 
bytu za r. 2009 částku 16 410,- Kč, 
Dlužníci II., ulice Kosmonautů 9, č.b. 28, Brno, (bytový dům prodán a fyzicky předán dne 
26.2.2010), dluží za období od července r. 2009 do února r. 2010 a nedoplatek na vyúčtování 



plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za r. 2008, 2009 a 2010 částku 65 799,- 
Kč, 
Dlužník III., Osová 2, č.b. 13, Brno, dluží za období od listopadu r. 2010 do srpna r. 2011 
částku 32 585,- Kč, 
Dlužník IV., Vltavská 19, č.b. 29, Brno, dluží za období listopad r. 2010  a nedoplatek na 
vyúčtování plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za r. 2009 částku 18 129,- Kč, 
Dlužník V., Dunajská 43, č.b. 31, Brno, dluží za období od ledna r. 2009 do srpna  
r. 2011 částku 188 128,- Kč. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi nájmu bytu. 
 
 
39. Blokové čištění před zimním obdobím – blok č.5 a 6 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby ulice  Malešovská, Malostranská obě 
strany, Točná po křižovatku s Malostranskou, Čermákova sídliště, Hermannova ( zpevněná ), 
Svah, část Příček ( horní část s parkovištěm), část Šoustalovy od Čermákovy ke garážím 
současně s komunikacemi kde se buduje oddílná kanalizace byly vyjmuty z blokového čištění 
před zimním obdobím v r. 2011. 
 
40. Návrh na změnu předsedy Škodní a likvidační komise 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na změnu, tímto i jmenovaní nového 
předsedy Škodní a likvidační komise: Ing. Hanu Šišlákovou, MPA, vedoucí OFIN. 

 

41. Žádost  ŽSD a.s. o vyjádření k prodeji pozemku v majetku Statutárního města Brna 
p.č. 1678/201 do majetku ŽSD a.s. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec nesouhlasit s návrhem dispozice s majetkem Statutárního města Brna - prodejem 
pozemku Statutárního města Brna p. č. 1678/201 (27 m2) do majetku ŽSD a.s. 

 
 

 


