
Informace z usnesení 47. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.4.2012 
 
1. Pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 18 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 43, Brno, vel. 2+kk, cena oprav 202 476 Kč,  reg. č. 005/12, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadatelce J.H. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 202 476 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.6.2012. 
 
2. 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 14. jednání konaném dne 16.4.2012, že byt  
Vltavská  č.o.  21, byt č. 11,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem neopravený 
Dunajská  č.o. 43, byt č. 31,  velikost 3+1- bude pronajat jako předem opravený 
Kurská č.o. 2, byt č. 18, velikost 3+1- bude pronajat jako předem opravený. 
 
 
3. Společný nájem k bytu č. 8, Dunajská č.o.17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 8, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 17, Brno–Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Dunajská 
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 31.5.2012   

 
4. Společný nájem k bytu č. 10, Labská č.o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 1, Brno–Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Labská  
č.o. 1, 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 31.5.2012.  

 
5. 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. 28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno 
– Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na dceru. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 28, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 5, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 



Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012. 
 
 
6. Výměna bytů  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi pěti nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.39, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.22, o velikosti 2+kk, v bytovém domě  na ulici Kyjevská č.o. 3, Brno, 
na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2012.   
 
7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.8  
o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.5 v Brně na dobu určitou 1 roku, 
regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.  
 
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P3, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012   
 
 
9.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P2, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.   
 
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P5, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012   
 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P4, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.   
 



 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P1, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO.  
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.   
 
 
13.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P7, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO.  
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.  
 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.   
 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2012.  
 
 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 28, Dunajská č.o. 37, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00049  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.28, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 37, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00049  smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2012. 
 
17. NŘ 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 MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro 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 “ byl vybrán uchazeč: LÍZAL plus, s.r.o., Labská 
21, 625 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
ve výši 2 703 859 Kč bez DPH. 
 
 
 



18. Aktualizace energetického auditu na MŠ Kosmonautů 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu doplnění 
nabídek.  
 
 
19.  Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro bytové domy v MČ 
Brno – Starý Lískovec pro rok 2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a E.ON Energie, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde předmětem smlouvy je dodávka  
a doprava elektřiny do odběrného místa a související služby. Odběrná místa dle Přílohy č. 1. 
Smlouva  a Příloha č. 1  tvoří autorizované přílohy bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí pro zákazníky kategorie C č. 5100002202/2013 smluvním stranám k podpisu do 
04.05.2012. 
 
20. Projednání oprav v objektu Točná 5, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu  PVC v prostorech užívaných HZS Jmk 
v objektu Točná č.p. 603, 625 00 Brno . 
Schvaluje, aby výměnu PVC v prostorech užívaných HZS Jmk v objektu Točná č.p. 603, 625 
00 Brno provedla firma Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 542/62, 620 00 Brno za celkovou 
cenu 20 908,- Kč včetně DPH.  
Ukládá OSBB informovat o tomto usnesení zástupce  Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje. 
Ukládá OFIN provést rozpočtové opatření na výměnu PVC v prostorech užívaných HZS Jmk 
v objektu Točná č.p. 603, 625 00 Brno za celkovou cenu 20 908,-Kč včetně DPH.  
 
 
21. Rozpočtové opatření č. 12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    
 
22. Návrh na podání přihlášky do celostátní soutěže v kategorii Parky roku 2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním přihlášky do celostátní soutěže vyhlášené 
Svazem zakládání a údržba zeleně v kategorii „Parky roku 2012“, a to s dílem sadovnicky 
upravené veřejné zeleně veřejného prostranství u polikliniky I.-III. etapa. 
Ukládá odboru všeobecnému ve spolupráci s předsedkyní komise životního prostředí zajistit 
podání přihlášky dle podmínek Svazu zakládání a údržby zeleně.   
 
 
23. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Pasportizace veřejné zeleně“, oslovení k podání 
cenové nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr „Pasportizace veřejné zeleně v MČ Brno – 
Starý Lískovec“ a v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 



financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ pro realizaci této zakázky malého 
rozsahu oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky: 
 
1.Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno  
2.Safe Trees, s.r.o., na Štěpnici 945, 665 01 Rosice 
3.Ing. Hynek Šmerda, Úvoz 61, 602 00 Brno  
4.Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 30.4.2012.  
 
 
24. Doplnění přílohy nařízení Statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydává Tržní 
řád 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 32/41 ze dne 15.2.2012. 
 
Souhlasí, aby do přílohy Tržního řádu část XXII. MČ Brno – Starý Lískovec, Hlava B Tržní 
místa, byly zařazeny lokality na p.č. 998/9, 2363/1, 2363/2, 2363/3, 2414/17, 2437/1, 2437/2, 
2437/3, 2437/5 v k.ú. Starý Lískovec na vícegeneračním hřišti Bosonožská a přilehlých 
komunikacích pro příležitostný prodej  při konání akcí, jejichž organizátorem je Statutární 
město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec. Ukládá OVŠ odeslat žádost na ŽÚ MMB. 
 
 
25. Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 576/2 a celých pozemků p.č. 576/4 
a 576/6 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemků ve vlastnictví Statutárního 
města Brna takto:  

část pozemku p. č. 576/2 - 9 m2 a celý pozemek 576/4 - 2 m2 k. ú. Starý Lískovec  

části pozemku p. č. 576/2 - 26 m2 a celého 576/6 - 4 m2 k. ú. Starý Lískovec   

 
26. Vyklizení bytů – výkon rozhodnutí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením : 
bytu č. 18 o velikosti 3+1 na ul. Vltavská 6 v Brně  
bytu č. 13  o velikosti 2+0 na ul. Osová 2 v Brně  
bytu č. 9 o velikosti 1+0 na ul. Sevastopolská 3 v Brně. 
Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno.  
Ukládá OVV podat návrhy na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu 
Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. 
 
27. „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“ - SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami Statutární 
město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, 625 00, zastoupená 
starostou Vladanem Krásným na straně objednatele a Ing. Ošlejškem Jiřím, Roubalova 
458/5b, 602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je “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“ v celkové ceně 202 400 Kč. 
Smlouvu o dílo zkontroloval právník úřadu, OFIN a je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
 
28. Udělení výjimky 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje výjimku  zájmové organizaci Orel jednota Brno – 
Starý Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, z ustanovení čl.1 odstavce 1. 
Povoluje uspořádání Starolískoveckých mladých hodů 2012, které se budou konat  
ve venkovním areálu DTJ, Klobásova 34, v termínu 19.5.2012 sobota - konec zábavy ve 02,00 
hodin a 20.5.2012  neděle - konec zábavy ve 24,00 hodin.  
Ukládá OSP seznámit o tomto usnesení žadatele, zájmovou organizaci Orel  jednota Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 
29. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – doplnění 
městského mobiliáře, výzva k podání cenové nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
1. návrh na doplnění městského mobiliáře na veřejném prostranství u polikliniky v rámci V.  
a VI. etapy, spočívající v umístění 7ks odpadkových košů, 3 ks odpadkových košů-psí 
exkrementy, 3 ks popelníků pro kuřáky, 1 ks stojanu na kola 
2. stojan na kola typu Velo 
3. oslovení níže uvedených firem k podání cenové nabídky na předmětné dílo: 
- H.K.U. spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 Brno 
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno 
- MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 
 
 
30. ,,Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci“ – ustavení komise pro otevírání 
obálek s nabídkami uchazečů a pozvánka na jednání komise, ustavení hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
uchazečů na akci „Modernizace výtahů v Brně - Starém Lískovci“: 
 
1. Pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů jmenuji tyto členy komise: 

1. člen: Ing. Jiří Kudělka  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Mgr. Markéta Henrichová  

4. člen: Mgr. Jiří Dvořáček  

5. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

6. člen: Ing. Zuzana Zemánková 

 



Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů svolávám na 7. května 2012  
od 12 30 hodin v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 

 
Schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů: 
2. Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuji tyto členy hodnotící komise: 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Ing. Rostislav Maleňák 

3. člen: Tomáš Machala 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuji za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka: 

náhradník za 1. člena: Mgr. Květuše Doležalová 

náhradník za 2. člena: Ing. Zuzana Zemánková 

náhradník za 3. člena: Ing. Renata Weisová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Henrichová  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 

První jednání hodnotící komise svolávám na 17. května 2012 od 10 00 hodin v sídle zástupce 
zadavatele – ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 

 
Pověřuje starostu městské části Brno - Starý Lískovec podpisem ustavení jednotlivých komisí 
viz. výše 
 
 
31. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky, 
monitoringu, a správy sítě“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 
00 Ostrava, IČO: 47676795 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky ,,Dodávka výpočetní 
techniky, monitoringu a správy sítě“ . 
Ukládá SST informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky v termínu do 9.5.2012. 
 
 
32. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 2., byt č.4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 4, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, nájemce Ivona 
Vlachová,  nar. 8.8.1969. 
 



 
33. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava  
a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu KP stavby s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – 
Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky v termínu do 9.5.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


