
Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.1.2012 
 
1. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 00171 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
2. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 00120 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
3. Dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
4. Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 99 00723 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
5. Oboustranně závazná nabídka produktu E.ON SimpleGas, platná pro rok 2012, 2013 
pro odběrná místa Klobásova 9, Kurská 1, Točná 5, Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodů rozšíření 
nabídek na dodávku zemního plynu a platbu za distribuci zemního plynu. 
 
6. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení suterénu 
v bytových domech na ulici Labská č.o. 29,31,33,35,37 v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zateplení suterénu v bytových domech na ulici Labská č.o. 29,31,33,35,37 v Brně – 
Starém Lískovci“  byl vybrán uchazeč: KP stavby, s.r.o., Komenského náměstí 621, 665 01 
Rosice jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
2 016 512 Kč bez DPH. 
 
7. Úprava výpočtového listu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 
00149 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 09 2 500 10 00149 – Výpočtový list, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje OSBB předložit  Přílohu č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 
10 00149 – Výpočtový list smluvním stranám k podpisu do 31.1.2012 
 
8. Úprava výpočtového listu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 
00148 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 09 2 500 10 00148 – Výpočtový list, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje OSBB předložit  Přílohu č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 
10 00148 – Výpočtový list smluvním stranám k podpisu do 31.1.2012 
 
 



9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 
v přístavbách bytových domů Labská 29 a 31 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby o velikosti 3+kk, 60m2, v bytových domech v Brně – Starém 
Lískovci na ulici Labská č.o. 29,31, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - 
Starý Lískovec a níže uvedenými nájemci bytů: 
 

1. Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
2. Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
3. Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
4. Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
5. Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 
6. Labská 29, byt č. P6, 7. NP, velikost 3+kk 
7. Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 
8. Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
9. Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
10. Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
11. Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu s těmito žadateli bude uzavřen na dobu určitou 2 let 
s účinností od 1.3.2012, sjednané nájemné bude činit 64,74 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
navyšováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout 
výši nájemného dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  
Pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2012. 
 
 
10. Oprava vnitřních omítek a výmalba stěn v objektu občanské vybavenosti na ulici 
Kurská 1, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje opravu vnitřních omítek a výmalbu stěn a stropů  
v objektu Kurská č.o.1 v prostorách  Odboru správy budov a bytů . 
Souhlasí s tím, aby uvedené práce provedla společnost Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 
331, 664 01 Babice nad Svitavou za celkovou nabídnutou cenu včetně DPH 46 784,- Kč. 
 
11. Žádost i příspěvek z FBV na akci „Výměna zábradlí a zasklení balkónů bytového 
domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 1. termínu roku 2012 dle Zásad pro zapojení finančních prostředků 
Fondu bytové výstavby do rozpočtu města na financování akce – Výměna zábradlí a zasklení 
balkonů bytového domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně – Starém 
Lískovci, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
12. Žádost i příspěvek z FBV na akci „Dozateplení obvodového pláště a střechy 
bytového domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 23 v Brně – Starém 
Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 1. termínu roku 2012 dle Zásad pro zapojení finančních prostředků 
Fondu bytové výstavby do rozpočtu města  na financování akce – Dozateplení obvodového 
pláště a střechy bytového domu zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 23 v Brně – 
Starém Lískovci, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 



13. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů za žáka z obce Nebovidy 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Dohodu  o úhradě neinvestičních nákladů za žáka 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno – Starý Lískovec, 
Klobásova 9, 625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a obcí Nebovidy, 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna zastoupenou starostou Milanem Mojžíšem. 
Pověřuje starostu MČ  podpisem dohody v termínu do 31.1.2012. 
 
 
14. Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních 
nákladů za žáky z cizích obcí 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Dohody o podmínkách plnění povinné školní 
docházky a úhradě neinvestičních nákladů za žáky z cizích obcí ve školním roce 2011/2012 
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám.1, Brno zastoupené starostou 
MČ Brno – Starý Lískovec a starosty  níže uvedených obcí a to : 
 
Dohoda Střelice           č. 099 300 12 00004 
Dohoda Uhřice             č. 099 300 12 00005 
Dohoda Ostopovice     č. 099 300 12 00006  + Přiložený jmenný seznam žáků 
Dohoda Neslovice       č. 099 300 12 00007 
Dohoda Citonice          č. 099 300 12 00008 
Dohoda Moravany       č. 099 300 12 00009 
Dohoda Radostice        č. 099 300 12 00010 
 
které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem těchto dohod ke dni 31.1.2012. 
 
 
15. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 17  přijaté na 38. schůzi RMČ konané 
dne 11.1.2012, kterým bylo schváleno podání žaloby o vyklizení bytu  č. 31 o velikosti 1+0 
na ulici Vltavská 21 v Brně. 
 
16. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  
včetně příslušenství pohledávek, a dání výpovědí z nájmu bytu u nájemců bytů: 
Labská 37, č. b. 19, Brno, dlužná částka činí 21 625,- Kč, 
Sevastopolská 11, č.b. 31, Brno, dlužná částka 29 081,- Kč. 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi z nájmu bytu. 
 
17. Rozpočtové opatření č.2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
18. Bankovní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 



19. Návrh na snížení pracovních míst ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na zrušení pracovních míst ÚMČ města  Brna 
Brno-Starý Lískovec. Předmětem návrhu je zrušení pracovního místa administrativního 
pracovníka Odboru správy budov a bytů, dále administrativního a  spisového pracovníka 
Odboru vnitřních věcí a referenta Odboru všeobecného. Předpokládaný termín zrušení 
uvedených pracovních míst je ke dni 29.2.2012. 
Stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec na 30. 
 
20. Grantové řízení pro projekt Oranžové schody pro rok 2012 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje základní a mateřské škole Elišky 
Přemyslovny, Brno podat žádost o grantové řízení Oranžové schody pro rok 2012, které 
vyhlásila nadace ČEZ. 
 
21. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – jednací 
řízení bez uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na V. a VI. etapě Veřejného 
prostranství u polikliniky a schvaluje záměr využít opčního práva, které plyne ze smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 10/00059. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II.5.1 
mandátní smlouvy 
č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
Veřejné prostranství u polikliniky. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 39. rady RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
22. Skončení nájmu části pozemku garážového dvora  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2635 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 31. 1. 2012. 
 
 
23. Skončení nájmu pozemku pod garáží a části pozemku garážového dvora  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu pozemku p. č. 2190  
k. ú. Starý Lískovec – pozemek pod garáží a dohodu o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr. 
Obě dohody stanoví skončení nájmu předmětných pozemků k datu 31. 1. 2012. 

 
24. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 11 00111, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 
9 400 11 0011, ve kterém se smluvní strany dohodly na následujícím ujednání. 
 
V článku II. Cena díla se doplňuje  další ustanovení v tomto znění :  
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je zcela, nebo částečně používán k ekonomické 
činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti  podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel 



je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 
zákona o DPH. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 11 
00111 smluvním stranám k podpisu v termínu do 5.2.2012. 
Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 


