
Informace z usnesení 45. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 28.3.2012 
 
1. Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 09 9 400 02 00251 – úprava výše nájemného dle 
indexu průměrné roční míry inflace 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje úpravu výše nájemného sjednaného ve Smlouvě  
o nájmu části nemovitosti č. 09 9 400 02 00251, uzavřené dne 26.9.2002 se společností Český 
Mobil, a.s., dle ustanovení článku V./8 této smlouvy,  dle indexu průměrné roční míry inflace 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro rok 2011 se stanovené nájemné pro rok 2012 
zvyšuje na celkovou částku 88 249,20,- Kč/rok včetně DPH. 
 
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 – odvolání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usnesení číslo 3 přijatém na  40. schůzi konané 
dne 1.2.2012. 
Pověřuje OSBB informovat Vysokou školu obchodní a hotelovou o tomto usnesení.  
 
3. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 8, byt č. 31 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 31, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8. 
 
4. Stanovení počtu sociálních bytů pro rok 2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2012 
nenabídne uvolněný byt, který by vyhovoval podmínkám sociálního bytu a to proto, že 
Městská část Brno – Starý Lískovec nemá Statutárním městem Brnem svěřeny do své správy 
byty se sníženou kvalitou, pouze byty v bytových panelových domech.   
 
5. Zateplení stropu nad nevytápěnými částmi 1. podlaží v bytových domech na ulici 
Kurská č.o. 2, 4 , 6, 8 a Kyjevská č.o. 1, 3 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje provedení  zateplení  stropu nad 
nevytápěnými částmi 1. podlaží v bytových panelových domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8  
a na ulici Kyjevská č.o. 1,3. 
Schvaluje text Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zateplení suterénu v bytových domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8 a na ulici Kyjevská  
č.o. 1,3 v Brně – Starém Lískovci“, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Schvaluje vypsání nabídkového řízení, ve kterém budou osloveni tito uchazeči: 
 
- SUTURA-NET s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ:28309073 
- Michal Provazník, Kubova 2, 621 00 Brno, IČ: 61445622 
- Josef Miškařík – Montplast, Lidická kolonie 43, 586 01 Jihlava, IČ 60568976 
- Lízal plus s.r.o., Labská 21, 625 00 Brno, IČ: 25572849 
- KP stavby s.r.o., Komenského nám. 621, 665 01 Rosice, IČ: 25594516 
 
6. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 31 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 3, Brno, vel. 2+kk, dle čl. 2, bodu č. 2 – pronájem bytu při výjimečně 
mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 



Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna žadatelce Ivě Brabcové, 
na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2012. 
 
7. Žádost o vrácení kauce –byt č. 26, Kyjevská č.o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č.26, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno, ve výši 8 526 Kč plus příslušné  úroky. 
 
8. Společný nájem k bytu č.21, Vltavská č.o. 17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 21, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 17, Brno–Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 21, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o. 17, Brno – Starý Lískovec 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 30.4.2012 . 

 
9. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 1, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2012.  
 
10. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 37, Brno, na dobu určitou jednoho roku, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2012.  
 
11. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 15, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2012.   
 
12. 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. 3, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno – Starý 
Lískovec, po úmrtí nájemce na vnučku. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 
29, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012. 
 



 
13. 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 10 00099 ze dne 28.5.2010  k bytu č.23 v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 9, Brno, velikost 3+1, regulované nájemné,  na dobu určitou 2 let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012.  
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.24 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno, velikost 3+1, regulované nájemné,  na dobu 
určitou 2 let.  
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012.   
 
15. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno, velikost 3+1, regulované nájemné,  na dobu 
určitou 2 let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012   
 
 
16. 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 10 00074 ze dne 16.4.2010  k bytu č.39 v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 5, Brno, velikost 1+kk, regulované nájemné,  na dobu určitou 2 let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012. 
 
 
17. 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 10 00071 ze dne 16.4.2010  k bytu č.26 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 3, 
Brno, velikost 2+kk, regulované nájemné,  na dobu určitou 2 let. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012. 
 
18. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 13, Dunajská č.o. 43, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00043  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.13, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00043  smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2012. 
 
19. Užívání více bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Osová 4 v Brně dle  § 711 odst. 2 písm.c) občanského zákoníku.     
Ukládá OVV zaslat výpověď z nájmu bytu nájemcům. 
 



20. „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“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro 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 v Brně – Starém Lískovci“ byl vybrán uchazeč Ing. Ošlejšek Jiří jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  202 400 Kč bez DPH. 
 
 
21. Žádost o dotaci Občanského sdružení ParaCentrum Fenix 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá projednat tento materiál v komisi školské a volnočasových aktivit. 
 
 
22. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2012 zájmovým organizacím  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č. 9714/11/OKH/1 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 9714/11/OKH/1.     
Pověřuje starostu jeho podpisem do 5 dnů. 
 
 
24. Návrh kupní smlouvy č. 09 8 300 12 00058, nákup požárního vozidla pro potřeby 
JSDH Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy č. 09 8 300 12 
00058, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, zastoupenou 
starostou Vladanem Krásným a firmou Fosan, s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, 
zastoupenou jednatelem panem Janem Ryškou, jejímž předmětem je pro MČ Brno – Starý 
Lískovec nákup ojetého požárního vozidla zn. FORD Transit Kombi Van, r.v. 2007 
v maximální 503 040,- Kč vč. DPH. Kupní smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Rada pověřuje starostu jejím podpisem v termínu do 29.3.2012. 
 
 
25. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno , Elišky 
Přemyslovny 10  ve výši 30.323,- Kč. 
 



 
26. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00038 na výsadbu dřevin ul. Valašská, 
Karpatská, Kosmonautů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00038, 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 dle dokumentace „Výsadba dřevin na plochách 
veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec ul. Valašská, Karpatská, Kosmonautů“ zpracované Ing. 
Renatou Žižlavskou v 11/2011, včetně dodávky materiálu a dokončovací a rozvojové péče 
pod dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, v rozsahu stavby D 102 (výsadba 
stromů), D 103 (výsadba keřů) a D 105 (dokončovací a rozvojová péče), cenové nabídky  
a podmínek stanovených v této smlouvě 
2)doba plnění – od 1.4.2012 do 30.6.2012 
3)cena za dílo 181 282 Kč bez DPH / 217 538,40 Kč s 20% DPH 
4)odst. 5.5. – Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do celkové výše 90 % z ceny díla. 10 % 
z ceny díla (pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí tříleté lhůty, která začne 
běžet prvního dne následujícího po dni předání a převzetí díla D 102 a D 103 formou zápisu  
o předání a převzetí díla potvrzeného oběma smluvními stranami a za podmínky plnění díla D 
105 dle odst. 3.4., 3.6., 4.3., 7.10., 8.5., 8.10., 11.5., 11.9. této smlouvy a dokumentace. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 30.3.2012.  
 
 
27. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00039 na výsadbu dřevin ul. Labská, U Pošty 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00039, 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 dle dokumentace „Výsadba dřevin na plochách 
veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec ul. Labská, U Pošty“ zpracované Ing. Renatou 
Žižlavskou v 11/2011, včetně dodávky materiálu a dokončovací a rozvojové péče pod dobu 
36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, v rozsahu stavby D 102 (výsadba stromů), D 103 
(výsadba keřů) a D 105 (dokončovací a rozvojová péče), cenové nabídky a podmínek 
stanovených v této smlouvě 
2)doba plnění – od 1.4.2012 do 30.6.2012 
3)cena za dílo 272 634 Kč bez DPH / 327 160,80 Kč s 20% DPH 
4)odst. 5.5. – Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do celkové výše 90 % z ceny díla. 10 % 
z ceny díla (pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí tříleté lhůty, která začne 
běžet prvního dne následujícího po dni předání a převzetí díla D 102 a D 103 formou zápisu  
o předání a převzetí díla potvrzeného oběma smluvními stranami a za podmínky plnění díla D 
105 dle odst. 3.4., 3.6., 4.3., 7.10., 8.5., 8.10., 11.5., 11.9. této smlouvy a dokumentace. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 30.3.2012.  
 



 
28. Náhradní výsadba dřevin uložená společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s., 
nepojmenovaná dohoda č. 09 9 500 12 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem náhradní výsadby dřevin, který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, kterou na vlastní náklady provede společnost 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, do 31.12.2014. 
Schvaluje nepojmenovanou dohodu č. 09 9 500 12 00052 uzavíranou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Vladanem Krásným, 
Klobásova 9, 625 00 Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zast. předsedou 
představenstva MVDr. Vlastimilem Žďárským, Hybešova 254/16, 657 33 Brno, která je 
autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání, jejímž předmětem je provedení náhradní 
výsadby dřevin na pozemcích veřejné zeleně v k.ú. Starý Lískovec. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou nepojmenovanou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 10.4.2012.  
 
 
29. Oplocení sportovního hřiště na ulici Bosonožská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí 

1. s realizací stavebních prací „Oplocení sportovního hřiště na ulici Bosonožská“ 
2. s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Mgr. Jiří Šlanhof 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky 

 
PROSTAVBY a.s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno , IČO: 277 13 130 
Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 283 54 303 
Mtc stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 255 38 543 
A+J Ploty, Josef Juráček, Jemelkova 38, 625 00 Brno, IČO: 675 80 700 
JM Demicar, s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 634 89 163 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 11.4.2012.  
 
 
30. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Mgr. Jiří Šlanhof  
 
2. s realizací stavebních prací „Oprava a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
3. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava  
a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : 
 
BP – IZOL s.r.o., Pavlovská 21, 623 00 Brno, IČO: 276 70 538 
Ing. Petr Jasaň, Rybízova 7, 621 00 Brno, IČO: 121 75 293 
ADAPTA, spol. s r.o., Křenová 22, 602 00 Brno, IČO: 005 32 461 
Vladimír Baláš, Dobrovského 1701, 666 03 Tišnov, IČO: 105 54 718 



KP stavby s.r.o., Komenského nám. 621, 665 01 Rosice, IČO: 255 94 516 
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČO: 283 59 216 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 29.3.2012.  

 
 
31. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí a 
zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 19, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00051 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 19, Brno – Starý Lískovec“, jímž 
je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným 
a zhotovitelem firmou REMOPA s.r.o. zastoupenou Ivanou Živnovou, jednatelem společnosti 
se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
32. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  zpětvzetí  výpovědi  z nájmu  bytu č. 11 o velikosti 
2+0 na ul. Kurská 8 v Brně, která byla doručena dne 1.12.2011, s podmínkou, že bude ve 
lhůtě do 31.3..2012 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 na ul. Kurská 8 
v Brně, uzavřené dne 30.6.2006 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 12 
měsíců. Pokud k datu 31.3.2012 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému 
bytu skončí dnem 31.3.2012. 
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. 
 
 
33. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování aplikačních služeb (ASP) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
aplikačních služeb (ASP) uzavřené  mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, na straně uživatele a firmou Vema, a.s., se sídlem Okružní 13a), 638 00 Brno, 
na straně poskytovatele. Předmětem dodatku č. 1 je  nahrazení přílohy č. 1 – verze 1 přílohou 
č. 1 – verze 2, která obsahuje aplikaci KZP – Komunikaci se zdravotními pojišťovnami. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá OVV zajistit podepsání dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. 
 
 
34. Dodatek č. 2 k SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí 
a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 17, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09 
9 500 11 00093, uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupené starostou Vladanem Krásným na straně objednatele a společností INTER-STAV 
spol. s r.o. se sídlem Jamborova 32, 615 00 Brno na straně zhotovitele, ve kterém se smluvní 
strany dohodly na změně ceny díla, a to proto, že s účinností od 1.1.2012 nastala u části 
předmětu plnění změna výše sazby DPH. 



      Dodatek č. 2 byl zpracován právníkem úřadu, zkontrolován vedoucí OFIN a tvoří přílohu 
tohoto bodu jednání. 
 
 
35. Jmenování člena konkursní komise v konkursním řízení na místo ředitele/ky 
Základní školy Brno, Labská 27        
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec jmenuje pana Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec členem konkursní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkursním 
řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Brno, Labská 27. 
Ukládá odboru OSP o sdělení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
odboru ŠMT. 
 
 
36. Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol, 
mateřských škol a školních jídelen 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec požaduje vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst 
ředitelů/ek základních škol, mateřských škol a školních jídelen, kteří jsou ke dni účinnosti 
novely školského zákona na pozici ředitele školy déle než 6 let. Konkurzní řízení se týká 
Mateřské školy Brno, Kosmonautů2, Mateřské školy Brno, Labská 7 a Mateřské školy Brno, 
Oderská 2. 
Ukládá odboru OSP o sdělení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
odboru ŠMT. 
 
 
37. Jmenování členů konkursních komisí v konkursním řízení na místo ředitele/ky MŠ 
Brno, Kosmonautů 2, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec jmenuje pana Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec členem konkursní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkursním 
řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Kosmonautů 2 a Mateřské školy 
Brno, Oderská 2 a pana Mgr. Jiřího Dvořáčka místostarostu MČ Brno-Starý Lískovec členem 
konkursní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkursním řízení na obsazení 
místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Labská 7. 
Ukládá odboru OSP o sdělení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
odboru ŠMT. 
 
 
38. Žádost o zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu pozemku  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi smlouvy o nájmu 
pozemku p. č. 2930 k. ú. Starý Lískovec.  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nerevokuje svoje usnesení č. 14/43 ze dne 29. 2. 2012  
v plném rozsahu. 

 
39. Zprávy o činnosti PO za rok 2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 
organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 



40. Užívání více bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi  nájmu bytu č. 13 o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 15 v Brně dle  § 711 odst. 2 písm.c) občanského 
zákoníku.     
Ukládá OVV zaslat výpověď nájmu bytu nájemci v termínu do 30.3.2012. 
 
 
41. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2011 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení hospodářských výsledků jednotlivých 
ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle přiloženého 
návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
 
42. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 10/00059 a protokol z jednání s vyzvaným 
zájemcem a hodnocení nabídky na akci „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci V. a VI.etapa“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje protokol z jednání s vyzvaným zájemcem  
a hodnocení nabídky ze dne 28.3.2012. 
Souhlasí se zněním návrhu dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 09 9 500 10/00059 mezi 
objednatelem jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou 
Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou IMOS Brno, a.s. zastoupenou Ing. Oldřichem 
Šterclem, předsedou představenstva se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, pověřuje 
starostu MČ jejím podpisem. Dodatek upravuje nabídkovou cenu na 4 087 463 Kč a termín 
plnění na 90 kalendářních dnů. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
43. Dodatek č.4 ke SOD č. 09 9 500 10/00059 na akci „Veřejné prostranství u polikliniky 
ve Starém Lískovci“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.4 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 10/00059 na akci „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“ mezi objednatelem jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou IMOS Brno, a.s. zastoupenou 
Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno  
a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek upravuje datum termínu plnění do konce 
září 2012. Dodatek č.4 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
44. Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení – prostranství u polikliniky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
45. Jmenování člena komise školské a volnočasových aktivit Rady městské části Brno – 
Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala  usnesení. 

 



 

46. Souhlas MČ Brno – Starý Lískovec s použitím loga městské části            

 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s použitím loga městské části Brno – Starý 
Lískovec k projektu školy Brno, Bosonožská 9, Bezpečný Lískovec. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením  ředitelku školy, Mgr. Lenku Špačkovou. 
 

 


