
Informace z usnesení 44. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.3.2012 
 
1. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemce Sevastopolská č.o. 7, 
byt č.26, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 26, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího bezbariérového bytu č. 40 (3+1) a vyklizený předá MČ Brno – Starý Lískovec.  

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, o vel. 2+kk, v  domě zvláštního 
určení na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího bezbariérového bytu č. 40 (3+1) a vyklizený předá MČ Brno – Starý Lískovec. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012.   
 
3. Pronájem volného bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 250 738 Kč,  reg. č. 001/12, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli I.K.  
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 250 738 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.28 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno. 

Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2012.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.5.2012 
 
4. Výběr firmy pro Kontrolu a údržbu d ětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec 
v roce 2012 dle předložených cenových nabídek 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy Vladimír Matěja – 
Grana, Pavlovská 6, 623 00 Brno  pro provádění Kontrol a údržby dětských hřišť v MČ Brno 
– Starý Lískovec v roce 2012 v maximální ceně díla  97 039,- vč. DPH.  
Ukládá OVŠ do nejbližší možné RMČ předložit návrh smlouvy o dílo ke schválení.  
Ze seznamu dotčených dětských hřišť ukládá vyjmout Vícegenerační hřiště Bosonožská. 
 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu – výsadba dřevin ul. Valašská, Karpatská, 
Kosmonautů, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výsadba dřevin na plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. Valašská, Karpatská, 
Kosmonautů“, podle předložené cenové nabídky ze dne 29.2.2012 a doplněné ze dne 
2.3.2012, zhotovitele GE servis s.r.o., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno. Pro případ, že uchazeč 
GE servis s.r.o. odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné 



veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 29.2.2012, dalšího zhotovitele 
Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno.  
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří 
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 28.3.2012. 
 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – výsadba dřevin ul. Labská, U Pošty, výběr 
zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výsadba dřevin na plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. Labská , U Pošty“, 
podle předložené cenové nabídky ze dne 29.2.2012, zhotovitele Karla Zeman, Černého 39, 
625 00 Brno.   
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 28.3.2012. 
 
 
7. Oslovení k podání cenové nabídky na nákup laviček a odpadkových košů, veřejná 
zakázka malého rozsahu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro realizaci nových laviček a odpadkových košů 
na veřejném prostranství MČ Brno – Starý Lískovec zadávací podmínky a hodnotící kriteria, 
která jsou autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem 
k provedení cenové nabídky  
1.KARIM, spol. s r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín 
2.Komunální technika, s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs na Labem  
3.mmcité a.s., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín  
4.Nárožný s.r.o., Košinova 2908/103a, 612 00 Brno  
5.REX, s.r.o., Podnásepní 1, 602 00 Brno  
6.SIACITY s.r.o., V Horkách 233/8, 46007 Liberec IX-Janův Důl  
7.Urbania, s.r.o., 24. dubna 18, 664 43 Želešice. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 30.3.2012 a komisi životního 
prostředí provést vyhodnocení došlých nabídek a předložit radě městské části ke schválení.  
 
 
8. Náhradní výsadba dřevin – Společenství Mikuláškovo nám č.p. 563 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s náhradní výsadbou, spočívající ve výsadbě 1 ks 
keře, Společenstvím Mikuláškovo nám. č.p. 563, Mikuláškovo nám. 3, 625 00 Brno na vlastní 
náklady a upouští od provedení následné péče společenstvím.  
Ukládá komisi životního prostředí stanovit druh a velikost keře k náhradní výsadbě, včetně 
stanoviště výsadby a technologie výsadby a odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto 
usnesením do 22.3.2012 a provedenou náhradní výsadbu převzít fyzickou přejímkou od 
společenství do 30.11.2012.  
 
9. Zajištění správy pozemků p.č. 463/7 a 463/8 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Statutárního města Brna o zajištění 
správy pozemků p.č. 463/7 a 463/8 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kroupova Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec.  
Souhlasí s celoroční údržbou jmenovaných pozemků. 



Ukládá odboru všeobecnému připravit žádost Statutárnímu městu Brno o přidělení finančních 
prostředků na zajištění předmětné údržby a předložit starostovi k podpisu do 22.3.2012  
a seznámit žadatele s tímto usnesením do 22.3.2012. 
 
10. Složení povodňové komise 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje nově počet členů povodňové komise ve 
výši 6 členů. 
 
Odvolává stávající povodňovou komisi ve složení: 
  Vladan Krásný,  
  Mgr. Jiří Dvořáček 
  Ing. Libuše Stožická 
  Petr Kouřil 
  Lenka Brücknerová 
 
Jmenuje novou povodňovou komisi ve složení: 
  Vladan Krásný,  
  Mgr. Jiří Dvořáček 
  Ing. Libuše Stožická 
  Petr Kouřil 
  Zdeněk Karásek 
  Michal Pařílek 
 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí nové složení povodňové komise 
statutárního města Brna. 
 
11. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne  5. 3. 2012. 
 
 
12. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodů doplnění 
materiálů o datum pořízení vyřazovaných věcí a odůvodnění. 
 
13. Dotace z rozpočtu  MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2012 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2012 jednotlivým zájmovým organizacím a to ve výši: 
 
Svaz tělesně postižených                               10 000,- Kč 
TJ Sokol Starý Lískovec                               15 000,- Kč 
Orel Jednota Starý Lískovec                         45 000,- Kč 
Junák – Svaz skautů a skautek ČR                 25 000,- Kč 
TJ Tatran Starý Lískovec                                20 000,- Kč 
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec       30 000,- Kč 



SDH – Starý Lískovec                                    10 000,- Kč       
SDH Starý Lískovec – SPORT                       10 000,- Kč 
SDH – Starý Lískovec                                    10 000,- Kč       
SDH Starý Lískovec – SPORT                       10 000,- Kč 
Lužánky – středisko volného času     
pobočka Linka , Kosmonautů 4                                5 000,- Kč 
VSK Univerzita Brno                                       5 000,- Kč    
52. pionýrská skupina  Slunovrat                2 000,- Kč 
 
 
14. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2012 zájmovým organizacím  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 
300 12 00035,  099 300 12 00036, 099 300 12 00037 
Klub důchodců – nová zástavba                             5 000,- Kč 
Klub důchodců – stará zástavba                             5 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                    10 000,- Kč , 
které jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 23.3.2012 a OSP k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. 
 
 
15. Rozpočtové opatření č.7 – změna ve výši přijatých transferů, změny v oblasti kultury  
a požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů domu se zvláštním určením Kosmonautů 19, Brno - Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu REMOPA, s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zábradlí a zasklení balkonů domu se zvláštním 
určením Kosmonautů 19, 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 28.3.2012. 
 
17. Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ zadávací dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doplňuje v zadávacích podmínkách (str.6 a 7) – klasifikace 
veřejné zakázky: 
Měrná jednotka 18 ks (viz projektová dokumentace) 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH  30 mil. Kč 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky 
ve vztahu k zákonu zakázky nadlimitní, otevřené řízení a názvem „Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“, jejímž zpracovatelem je firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno. 



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 44. rady RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
18. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno – Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu 
v jednotlivých mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec takto: 
 
  2.7. – 13.7.2012 MŠ Brno, Labská 7 
16.7. – 20.7.2012 MŠ Brno, Kosmonautů 2 
23.7. –   3.8.2012 MŠ Brno, Oderská 2 
  6.7. – 10.8.2012 MŠ Brno, El.Přemyslovny 10 
13.8. -  24.8.2012  MŠ Brno, Bosonožská 4 
 
Pověřuje OSP k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. Marii 
Klusoňové a jednotlivým ředitelkám mateřských škol ve Starém Lískovci. 
 
 
19. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2011 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
20. Vyjádření k závěrům inspekční zprávy MŠ Brno, Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření Mgr. Dany Vojtkové, ředitelky MŠ 
Brno, Kosmonautů 2 k závěrům inspekční zprávy České školní inspekce, které jsou přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
 
21. Obecní školství v městě Brně a směry jeho vývoje s ohledem na MČ Brno – Starý 
Lískovec do roku 2013 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje aktualizaci koncepčního materiálu „Obecní 
školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013“. 
Pověřuje starostu pana Vladana Krásného podpisem dopisu, který je nedílnou součásti tohoto 
materiálu. 
Ukládá OSP odeslat  zmíněný dopis  na MMB Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
22. Veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, monitoringu a správa sítě“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výzvu k podání cenové nabídky a k prokázání 
splnění kvalifikace  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní 
techniky, monitoringu a správy sítě“.  Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka 
výpočetní techniky, dodávka a implementace monitorovacího nástroje spuštěných aplikací na 
koncových zařízeních zadavatele a služby správy sítě dle specifikace zadávací dokumentace. 
 
Schvaluje oslovení níže uvedených firem k předložení cenové nabídky : 



 
1. AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 

IČ 47676795 
2. CanoComputer s.r.o., Sadovského 24, 612 00 Brno 

IČ 60751924 
3. COMFOR STORES a.s., Běly Pazourové 742/1, 624 00 Brno 

IČ 26290944 
 4. K-net Technical International Group s.r.o., Antonínská 20, 602 00 Brno  

IČ 47916745 
5. ApS Brno s.r.o., Božetěchova 2, 612 66 Brno 

IČ 00543535 
6. IOCOMP.CZ s.r.o., Smetanova 630/28, 602 00 Brno 

IČ 27751732 
 
Ukládá OVV zaslat výzvu k podání cenové  nabídky odsouhlaseným firmám. 
 
 
23. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zviditelnění 
přechodu pro chodce na ulici Jemelkova Brno, Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu ENERGOSTAV, s.r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zviditelnění přechodu pro chodce na ulici 
Jemelkova 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 28.3.2012. 
 
 
 
 
 
  


