
Informace z usnesení 48. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.5.2012 
 
1. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Labská č.o. 33, byt č. 14 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 14, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33. 
 
 
2. Žádost o finanční příspěvek na opravu jádra, Labská č.o. 33, byt č.18 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 18, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33. 
 
 
3. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje svoje usnesení z 40. schůze Rady městské části 
Brno - Starý Lískovec konané dne 1.2.2012 pod bodem č.3. 
Schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030, který 
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor                                     
č. 09 2 500 04 00030 smluvním stranám k podpisu do 25.5.2012 
 
 
4. Významní občané Starého Lískovce – návrh na oceňování 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje udílení ocenění významným občanům Starého 
Lískovce a Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění významných občanů městské části 
Brno – Starý Lískovec. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit udílení ocenění významným 
občanům Starého Lískovce a Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění významných občanů 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
 
5. Žádost o dotaci Občanského sdružení ParaCentrum Fenix 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci Občanskému sdružení ParaCentrum Fenix  
z rozpočtu městské části  Brno – Starý Lískovec ve výši  5000,-  Kč na rok 2012. 
Pověřuje OSP k přípravě smlouvy a informování žadatelů. 
 
6. Rozpočtové opatření č.13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    
 
7. Výše nájemného z pozemků nesloužících k podnikání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stanoví pro uzavírání smluv o nájmu nemovitosti 

1. pro pozemky garážových dvorů a garáží tyto podmínky: 

1) cena pro rok 2012 – 45,- Kč za m2,  
2) valorizace v případě, že inflační koeficient dosáhne výše větší než 10 % 



3) nájem na dobu neurčitou 
4) výpovědní lhůta – 3 měsíce 
5) předchozí vyvěšení na úřední desku a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
6) schválení konkrétních nájemců Radou MČ 

2. pro pozemky zahrad: 

ponechává nájemné ve stávající výši 6,- Kč za m2 a rok – s výjimkou nájmu pozemku p. č. 
2923/1 k. ú. Starý Lískovec proti domům ul. Malešovské, kde činí nájemné 1,- Kč ročně.  

 
8. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00062 na projektovou dokumentaci zídek okolo 
veřejné zeleně na pozemku p.č. 2436 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00062, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 
614 00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Okrasné 
zídky s místem pro sezení a okrasnou zelení na pozemku p.č. 2436  k.ú. Starý Lískovec,  
ul. Bosonožská před č. 9, MČ Brno – Starý Lískovec“, včetně projednání s dotčenými orgány  
a vedením ZŠ Bosonožská 9, v rozsahu oslovení k předložení cenové nabídky, cenové 
nabídky a podmínek stanovených smlouvou o dílo 
2)doba plnění – od 14.5.2012 do 31.7.2012 
3)cena za dílo 15 500 Kč (zhotovitel není plátce DPH). 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 13.5.2012.  
 
 
9. Nákup laviček a odpadkových košů, výběr zhotovitele  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí splnění úkolu komisí životního prostředí 
uloženého usnesením ze dne 14.3.2012, 44. schůze RMČ, bod 7. 
Schvaluje nákup nových laviček Sonáta od společnosti KARIM Europe s. r.o., Wolkerova 
1279, 768 24 Hulín a odpadkových košů Kopenhagen od společnosti Komunální technika, 
s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem seznámit do 25.5.2012 všechny zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvy o dílo/objednávky do 20.6.2012. 
 
 
10. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  z nájmu  bytu č. 37 o velikosti 
3+1 na ul. Kurská 8 v Brně, která byla doručena dne 20.3.2012, s podmínkou, že mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec nájemcem bude ve lhůtě  
do 30.6.2012 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 37 na ul. Kurská 8 v Brně, 
uzavřené dne 10.11.2008. 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou  
12 měsíců. Pokud k datu 30.6.2012 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr 
k předmětnému bytu končí dnem 30.6.2012. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  žadateli a  předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu bytu. 



11. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
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 u  níže uvedených osob : 
Dlužník, č.b. 39, Kosmonautů 17, Brno, dlužná částka 39 615,- Kč 
Dlužník, č.b. 45, Dunajská 45, Brno, dlužná částka 24 664,- Kč 
Dlužník, č.b. 18, Kurská 2, Brno, dlužná částka  78 819,- Kč 
Dlužníci, č.b. 2, Labská 37, Brno, dlužná částka 76 437,- Kč 
Dlužníci, č.b. 31, Dunajská 43, Brno, dlužná částka 35 274,- Kč   
vymáhání  peněžité pohledávky, kterou tvoří nedoplatek na nájemném z nebytového prostoru 
včetně příslušenství pohledávky u níže uvedené osoby   : 
Dlužník, nebytový prostor 100, Labská 1, Brno, dlužná částka 43 109. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
 
12. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení 
sportovního hřiště na ulici Bosonožská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu A+J Ploty, Josef Juráček, Jemelkova 38, 625 
00 Brno jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení sportovního 
hřiště na ulici Bosonožská“. 
 
 
13. Závěrečný účet hospodaření MČ Starý Lískovec za rok 2011   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit bez výhrad závěrečný účet městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2011 včetně 
zprávy auditora  o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2011 a ověření účetní uzávěrky 
k 31. 12. 2011. 
 
 
14. Žádost o vrácení úhrady za odtah vozidla při blokovém čištění – J.S. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
 
15.  Žádost o vrácení úhrady za odtah vozidla při blokovém čištění – F.P. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za odtah 
vozidla panu F.P., bytem Kurská 4, 625 00 Brno ve výši 1 920,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli svoje stanovisko. 
 
 
16. Žádost o vrácení úhrady za odtah vozidla při blokovém čištění – P.K. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 



 
17. Žádost o vrácení úhrady za odtah vozidla při blokovém čištění – Ing. P.Ž. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
 
18. Žádost o vrácení úhrady za odtah vozidla při blokovém čištění – J.D. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za odtah 
vozidla panu J.D., bytem U Pošty 2, 625 00 Brno ve výši 1 920,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit panu žadateli svoje stanovisko. 
 
 
19. Návrh na umístění vodorovného dopravního značení před výjezdem ze služebny  
MP Brno 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst.  
1e) Statutu města Brna: 
umístění vodorovného dopravního značení V 13a – šikmé rovnoběžné čáry na parkovišti  
ul. Vltavská před výjezdem ze služebny MP Brno, Revír Západ, Labská 9, 625 00 Brno dle 
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto materiálu.  
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel 
výpis z usnesení ze 48. schůze Rady MČ.  

 
 
20. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 20 o velikosti 
4+1 na ul. Vltavská 21 v Brně. 
Ukládá OVV podat žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně. 
 
 
21. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a modernizace 
bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00065 ve variantě B mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec“, jímž je  
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou KP stavby s.r.o. zastoupenou Petrem Kratochvílem, jednatelem 
společnosti se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
Návrh SOD je v obou variantách přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
22. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení sportovního 
hřiště na ulici Bosonožská“  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00064 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení 
sportovního hřiště na ulici Bosonožská“, jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem Josefem Juráčkem se 



sídlem Jemelkova 38, 625 00 Brno, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
23. Rozpočtové opatření č. 14 – účastnický poplatek do soutěže 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    
 
 
  


