
Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 29.2.2012 
 
1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení - Dodatek č. 1 – 2012 Smlouvy  o dodávce elektřiny č. P/014/2009, 
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 
9, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Vladanem Krásným a Technickými sítěmi Brno, a.s., 
Barvířská 5, 602 00 Brno zastoupenými Mgr. Michalem Čoupkem, MBA. 
Dodatek č. 1 - 2012 Smlouvy  o dodávce elektřiny č. P/014/2009 je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení – 
Dodatek č. 1 – 2012 ke smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám  
k podpisu do 9.3.2012. 
 
2. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny Vltavská 17, byt č.27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
10 863 Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.27, v bytovém domě na 
ulici Vltavská  č.o.17  z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.37, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o.17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou 
jednoho roku, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.3.2012. 
 
 
4. Ukončení nájemního vztahu se společností GEMMA Systems, s.r.o., Oderská 4, 625 00 
Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 
31.8.2012 ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 1. písm. a) Nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 
00171 ze dne 3.11.2010, uzavřené mezi  Statutárním městem Brnem, městská část Brno – 
Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, zastoupené starostou Vladanem Krásným  
a GEMMA Systems, spol. s.r.o, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou jednatelem Ing. 
Pavlem Staňkem.  
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení  
 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění obecně závazná vyhláška SmB  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem změny obecně závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna beze změn. 



 
6. Novelizace obecně závazné vyhlášky SmB č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích ve znění vyhlášky č.10/2011 
 
RMČ Brno – Starý Lískovec doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Brno - Starý Lískovec požadovat tyto změny: 
a) v článku 1: 
1. odstavec (1) zrušit a nahradit takto: 
"Mimo prostory pro volný pohyb psů stanovené v příloze č. 1 vyhlášky je osoba doprovázející 
psa na veřejném prostranství povinna mít psa na vodítku." 
2. doplnit odstavec (6): 
"Zakazuje se uvazování a venčení psů kolem mateřských a základních škol a prodejen 
potravin." 
 
b) v příloze č. 1 v části č. 9 Brno - Starý Lískovec: 
zrušit čtvrtou odrážku "- levý břeh Leskavy za ul. Čermákovou po k. ú. Bohunice". 

Dále RMČ doporučuje ZMČ Brno – Starý Lískovec souhlasit v ostatních ujednáních 
s navrženým zněním vyhlášky a přílohu č. 2 dotčené vyhlášky ponechat beze změny. 

 

7. Vyjádření ke změně hranice mezi Městskými částmi Brno – Nový Lískovec a Brno – 
Starý Lískovec – doplnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ vyslovit souhlas se změnou 
hranice mezi MČ N. Lískovec a St. Lískovec včetně doplněného pozemku p. č. 2281/4 k. ú. 
Starý Lískovec.  

 

8. Zřízení parkoviště na ul. Irkutská 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vybudováním parkoviště na ul. Irkutské podle 
požadavků obyvatelů domů Kyjevská 17 a Irkutská 1. 

Schvaluje návrh odpovědi zástupci obyvatel předmětných domů, pověřuje starostu podpisem. 

Ukládá OVš odeslat odpověď Ing. Filipovi. 

 

9. Oznámení škodní události – úraz na chodníku ze dne 22.2.2010, ul. Dunajská - 
Vltavská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené paní  Hedvice Krejčí, bytem Horácké nám. 6, 621 00 Brno z pojištění 
odpovědnosti za škodu. 

Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní událost do 12. 3. 2012. 

 

10. Žádost o uhrazení ceny odtahu vozidla při blokovém čištění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí ve smyslu odst. 6 § 19 zákona č. 13/1997 Sb.  
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s úhradou nákladů spojených  
s odtažením vozidla občana K.H. při blokovém čištění ve výši 3.720,- Kč Brněnským 
komunikacím, a. s. 



Ukládá OVš sdělit tuto skutečnost Brněnským komunikacím, a. s. s doporučením,  aby se se 
svojí pohledávkou přihlásila do dědického řízení zemřelého.  

 
11. Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – výzva 
k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění + složení komise pro jednání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí   
1. s textem výzvy k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na akci Veřejné 
prostranství u polikliniky V. a VI. etapa, kterou na základě mandátní smlouvy č. 09 9 500 08 
00114 zpracovala firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. Výzva 
k účasti na jednání je přílohou tohoto bodu jednání. 
2. že se dne 15.3.2012 od 10:00 hodin bude konat jednací řízení bez uveřejnění s vyzvaným 
zájemcem (firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno) v zasedací 
místnosti zadavatele (Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec Klobásova 
9, 625 00 BRNO). 
3. souhlasí se složením členů komise zadavatele: 

Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta 
Ing. Jiří Kudělka – zastupující zadavatel 
Ing. Renata Weisová - investiční referent 

 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno do  
5 dnů po vyhotovení zápisu ze 43. rady RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 

12. Dodatek č. 2 ke SOD na akci: Zpracování projektové dokumentace parkovacích 
stání v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2 ke 
smlouvě o dílo č. 05/11/41 na akci Zpracování projektové dokumentace parkovacích stání 
v MČ 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 HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
zastoupeným Ing. Radovanem Hrnčířem jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Dodatek č.2 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
13. Bezúplatný převod majetku v rámci statutárního města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí bezúplatný převod movitého majetku – 
telefonní ústředny ALCATEL ze statutárního města Brna na městskou část Brno-Starý 
Lískovec. Předávací protokol je přílohou tohoto bodu jednání.   
 
 
14. Výpověď smlouvy o nájmu pozemku a návrh na vydání platebního rozkazu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi  smlouvy o nájmu pozemku 
uzavřené dne 13.4.1999, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č.  2930 v k.ú. Starý 
Lískovec o výměře 195 m2  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu. 
Ukládá OVV zaslat výpověď smlouvy  o nájmu pozemku a podat návrh na vydání platebního 
rozkazu. 
 
 
 



 
15. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  z nájmu  bytu č. 16 na ul. 
Vltavská 2 v Brně, která byla doručena dne 3.11.2011, s podmínkou, že bude ve lhůtě do 
29.2.2012 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16 na ul. Vltavská 2 v Brně, 
uzavřené dne 31.3.2008. 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 12 
měsíců. Pokud k datu 29.2.2012 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému 
bytu končí dnem 29.2.2012. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  nájemci a  předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu bytu. 
 
16. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  z nájmu  bytu č. 12 na ul. 
Vltavská 2 v Brně, která byla doručena dne 1.11.2011, s podmínkou, že bude ve lhůtě do 
29.2.2012 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 na ul. Vltavská 2 v Brně, 
uzavřené dne 26.11.2008. 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 12 
měsíců. Pokud k datu 29.2.2012 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému 
bytu končí dnem 29.2.2012. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  nájemci a  předložit  k podpisu dodatek č. 1 ke 
smlouvě o nájmu bytu. 
 
 
17. Smlouva o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  
poskytovatele a níže uvedeným subjektem na straně zájemce :  
Akademie realit, spol. s.r.o., Brno, Lidická 960/81, 602 00 Brno                   

Pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Předmětem této smlouvy je zajištění reklamy  
a propagace zájemce v rámci společenské akce s názvem „Starolískovecké zabíjačkové 
hody“, která se uskuteční dne 17.03.2012 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně - 
Starém Lískovci. 

Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Nepojmenovaná dohoda 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření nepojmenované dohody; předmětem 
dohody je kulturní vystoupení na akci „Starolískovecké zabíjačkové hody“, která se uskuteční 
v areálu vícegeneračního hřiště na ulici Bosonožská v Brně – Starém Lískovci. dne  17.3.2012 
v době od 9,00 do 16,00 hod. 
Nepojmenovaná dohoda je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 
 
 

 



19. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a zpracování 
znaleckého posudku bytových jednotek v bytových domech na ulici Osová č.o. 2,4,6,8“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
1./ s  textem výzvy k podání nabídky  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   
“Zpracování Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění  
a zpracování znaleckého posudku bytových jednotek v bytových domech na ulici Osová č.o. 
12,4,6,8 v Brně – Starém Lískovci“, po doplnění v odstavci Hodnotící kritéria:  
celková nabídková cena  80 % 
doba plnění   20 %, 
který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
2./  s oslovením následujících uchazečů 
 
Ing. Abrahám Karel, Řadová 6, 623 00 Brno 
Ing. Bejšovec Jaroslav, Luční 19, 616 00 Brno 
Ing. Filkuka Miroslav, Vymazalova 16, 615 00 Brno 
Ing. Hudec Tomáš, Křídlovická 68, 603 00 Brno 
Ing. Janíčková Lucie, Mutěnická 8, 628 00 Brno 
Ing. Kovalčík Miroslav, Vymazalova 7, 615 00 Brno 
Ing. Pilař Ladislav, Jiráskova 5, 602 00 Brno 
Ing. Jiří Ošlejšek, MBA, Roubalova 5b, 602 00 Brno 
 
 
20. Výměna bytů – úprava usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 39 přijaté na 41. schůzi konané dne 
15.2.2012. 
Schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o.21, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.   
 

21. Dohoda o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doplňuje  předložený text Dohody o spolupráci v čl. I.  na 
konci takto:  
 
Firma odpovídá v plném rozsahu za škody, způsobené v souvislosti s její činností při 
Starolískoveckých zabíjačkových hodech a zavazuje se je obratem na svůj náklad odstranit. 
 
Dále Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text takto upravené dohody o spolupráci mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a firmou  HADAČ  
a ZAPLETAL, s.r.o.,  se sídlem Na Mýtě 1180, 665 01 Rosice u Brna, IČ : 60754303. 
Předmětem dohody je spolupráce při zabezpečení akce „Starolískovecké zabíjačkové hody“, 
která se uskuteční dne 17.3.2012 v době od 9,00 do 16,00 hod. 
Dohoda o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 
 



22. 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 : 
Dlužník I. , č. b. 37,  Kurská 8, Brno, 
Dlužník II., č.b. 48, Kosmonautů 23, Brno a  
vymáhání  peněžité pohledávky, kterou tvoří nedoplatek na nájemném a úhradách za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu  včetně příslušenství pohledávky u nájemce  : 
Dlužník III., č.b. 7, Dunajská 21, Brno. 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi z nájmu bytu. 
 
 
23. Rozpočtové opatření č.6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    
 
24. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – revokace usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 35 přijaté na 41. schůzi konané dne 
15.2.2012. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.38 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 
19, Brno, regulované nájemné,  na dobu určitou 12 měsíců. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 15. 3. 2012.   
 

 
 
 
 
 
 
 


