
Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.10. 2011 
 

 
1. Prodloužení smlouvy o nájmu iOV spol. s r.o. 
 
Rada MČ 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. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat o rozhodnutí RMČ Brno – Starý Lískovec 
společnost iOV, spol. s.r.o. 
 
2. Stanovisko k uplatnění zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ z důvodů 
doplnění předložených materiálů. 
 
3. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
pro období od 1.11.2011 do 31.3.2012, spočívající ve snížení počtu vývozů u vytypovaných 
odpadkových košů dle autorizované přílohy č. 1 bodu toho jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit smluvní strany s tímto usnesením do 31.10.2011.  
 
4. Návrh na podání žádostí o bezplatné ošetření stromu – Projekt Zdravé stromy pro 
zítřek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádostí o bezplatné ošetření stromů – 1 ks 
topolu černého rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2485/26 k.ú. Starý Lískovec,  
ul. U Pošty naproti č. 7-9 a 1 ks topolu černého rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2437/3 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská u vícegeneračního hřiště, v rámci Projektu Zdravé 
stromy pro zítřek. 
Ukládá odboru všeobecnému zpracovat a podat žádosti do 11.11.2011 dle podmínek 
projektu.  
 
5. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. 09 9 500 11 00073 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 11 
00073, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem Karlem Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, jehož předmětem je úprava doby 
plnění realizace díla – termín ukončení do 25.11.2011, termín předání díla do 30.11.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2011. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
6. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. 09 9 500 11 00072 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 11 
00072, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným  



a zhotovitelem Karlem Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, jehož předmětem je úprava doby 
plnění realizace díla – termín ukončení do 25.11.2011, termín předání díla do 30.11.2011. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2011. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 

7. Návrh na probírku dřevin na pozemcích veřejné zeleně ul. Vltavská 2-8 – 
Mikuláškovo nám.10 -13 dle Znaleckého posudku č. 206-8/2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením dřevin rostoucích na pozemcích veřejné 
zeleně v k.ú. Starý Lískovec, p.č. 2739 – 2 ks borovice černé (č. 10, 13), p.č. 2742 – 2 ks 
borovice černé (č. 42, 43) a 1 ks topolu (č. 45), p.č. 2743/10 – 1 ks břízy (č. 50), 1 ks vrby  
(č. 51) a 1 ks smrku (č. 52), p.č. 2743/8 – 1 ks břízy (č. 55), p.č. 2743/6 – 4 ks borovice lesní 
(č. 60-63), 2 ks javoru klenu (č. 65A, 65B) a 1 ks šeříku (č. 9), ul. Vltavská 2-8–Mikuláškovo 
nám. 10-13, dle Znaleckého posudku č. 206-8/2011.   
 

8. Návrh na vydání souhlasu ke skácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2297, 
2301 a 2307, ul. Dunajská 11-13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením dřevin rostoucích na pozemcích veřejné 
zeleně v k.ú. Starý Lískovec, p.č. 2307 – 1 ks břízy bílé (č. 6), p.č. 2301 – 1 ks lípy srdčité  
a 1 ks habru obecného, ul. Dunajská 11-13, dle Znaleckého posudku č. 201-6/2011 a p.č. 2297 
– 1 ks střemchy obecné, ul. Dunajská 11, z důvodů zhoršeného zdravotního stavu, 
nevýhodného posunu těžiště a náklonu kmene, mechanického poškození báze kmene  
a obnažených kořenů a výskytu saprofytické houby v prostoru kořenů.   
 
9. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro 
vánoční osvětlení“ č. V/18/2011 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou 
MČ p. Vladanem Krásným  a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš pí Evou 
Novosádovou a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, 
zastoupenou ve věcech smluvních generálním ředitelem Ing. Janem Machálkem a ve věcech 
technických energetikem společnosti p. Lubomírem Stuchlíkem ve znění, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 

Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po vyhotovení 
výpisu z 30. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení 
a. s. Technické sítě Brno. 

 
10. Úprava dopravního značení – ul. Krymská; Umístění dopravního značení – účelová 
komunikace - Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu 
města Brna: 

1) úpravu dopravního značení – ul. Krymská 

spočívající ve zřízení vodorovného dopravního značení V 12 c – Zákaz zastavení, event. 
V 12d – Zákaz stání podle návrhu přiloženého ke zprávě a 

2) úpravu dopravního značení na účelovou komunikaci Bosonožská 



spočívající umístění dopravní značky B 29 – Zákaz stání do UK Bosonožská, a to podle var. I 
k vjezdu do UK z ul. Klobásovy. 

Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel 
výpis z usnesení ze 30. schůze Rady MČ.  

 

11. Povolení prodeje vánočních stromků 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje prodej vánočních stromků v zahradním 
traktu objektu DTJ Brno v měsíci listopad – prosinec.  Ukládá OVŠ nechat toto lokalitu 
zařadit do Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád. 
 

12. Zrušení nabídkového řízení Oplocení sportovního hřiště v areálu Vícegeneračního 
hřiště Bosonožská 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec ruší nabídkové řízení Oplocení sportovního hřiště 
v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská. 
 

13. Nabídkové řízení Oplocení sportovního hřiště v areálu Vícegeneračního hřiště 
Bosonožská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje nabídkové řízení  na Oplocení 
sportovního hřiště v areálu Vícegeneračního hřiště Bosonožská a zaslání Zadávacích 
podmínek schválených na zasedání RMČ Brno – Starý Lískovec dne 14.9.2011 pod bodem  
č. 20/25 RMČ firmám: 
- PROSTAVBY a.s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno 
- Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno 
- Mtc stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
- A+J Ploty, Juráček, Jemelkova 38, 625 00 Brno 
 
Úkon provede OVŠ. 
 

14. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 09 2 500 11 00066, změna termínu předání díla 
zhotoviteli 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č.  09 2 500 11 00066 ze dne 11.07.2011, kterým se mění termín předání díla zadavateli a to 
v termínu do 30.11.2011. Tento dodatek je nedílnou součástí usnesení. Rada pověřuje starostu 
jeho podpisem.  
 
 
15. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036, snížení paušální platby za zimní 
údržbu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20.04.2009, kterým se snižuje paušální platba za provádění zimní 
údržby v zimním období 11/11 – 03/12. Tento dodatek je nedílnou součástí usnesení. Rada 
pověřuje starostu jeho podpisem.  
 



16. Výběr zhotovitele dětského hřiště U pošty 1 - 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 

 
17. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č.18 o velikosti 1+0 na ul. Vltavská 15 v Brně. Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-
venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno.  
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu 
Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. 
 

18. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení lhůty k vyklizení bytu č. 44  
o velikosti 3+1 na ul. Kosmonautů 17 v Brně do 15.1.2012. 
Ukládá OVV sdělit rozhodnutí RMČ žadatelům.  
 

19. Právní posouzení nájemní smlouvy – GEMMA Systems, spol. s r.o.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí právní posouzení nájemní smlouvy uzavřené 
mezi smluvními stranami Statutárním městem Brnem, zastoupeným starostou Městské částí 
Brno – Starý Lískovec panem Vladanem Krásným, na straně pronajímatele a  společností 
GEMMA Systems, spol. s r.o., se sídlem Oderská 260/4, 625 00 Brno, na straně nájemce. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 3.11.2010. Předmětem nájmu je stavba občanské 
vybavenosti č. or. 4 na pozemku p. č. 2091 o výměře 539 m2 na ul. Oderská v Brně. Dále je 
předmětem nájmu pozemek p. č. 2272/1 o výměře 2215 m2 na ul. Oderská v Brně. Obě 
nemovitosti jsou zapsané na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Starý Lískovec u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno – město.       
Právní posouzení nájemní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

20. Rozpočtové opatření č.35 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.  35, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
21. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané 
dne  25. 10. 2011. 
 

22. Neinvestiční náklady na jednoho žáka za rok 2010 pro šk. rok 2011/12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ 
k přepracování. 

 
 


