
Informace z usnesení 50. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 6.6.2012 
 
1. Oprava bytového jádra, Ul. Kosmonautů 23, byt č. 15 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení opravy  bytového jádra ( finanční částka 
cca 90 000 Kč )  v bytě číslo 15, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ul. Kosmonautů 
č.o. 23, na náklady městské části.  
 
 
2. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kyjevská č.o. 1, byt č.8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 8, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1. 
 
3. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo U Pošty 
0/K/1684/16, 625 00 Brno (vodní prvek) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítě nízkého napětí 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 změna sazby distribuce pro odběrné místo  
U Pošty 0/K/1684/16, 625 00 Brno - vodní prvek. 
Pověřuje OSBB předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č.  9201952324 smluvním stranám k podpisu do 15.6.2012. 
 
 
4. Oprava havarijních balkónových konstrukcí a zasklení v bytech bytového domu 
zvláštního určení na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
5. Zasklení lodžie bytu č. 14, bytového domu na ulici Vltavská č.o. 2  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno – Starý Lískovec 
prostřednictvím Odboru správy budov a bytů provedla demontáž starého a montáž nového 
zasklení polozapuštěné lodžie v bytě č. 14, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 2. 
 
6. Zasklení polozapuštěné lodžie bytu č. 20, bytového domu na ulici Vltavská č.o. 2  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno – Starý Lískovec 
prostřednictvím Odboru správy budov a bytů provedla demontáž starého a montáž nového 
zasklení polozapuštěné lodžie v bytě č. 20, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 2. 
 
 
7. Dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 400 12 00057 – soudní znalec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 400 12 
00057 uzavřené 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 dodatku jsou tyto změny:  
 



V článku 2. smlouvy   se za poslední větu doplňuje další věta v tomto znění :  

Ve znaleckých posudcích o obvyklých cenách bytů nebude zhotovitel přihlížet k investicím 
vložených do bytů jejich nájemci tzn., že byty budou oceněny ve stavu před vložením těchto 
investic.          
V článku 3. smlouvy se text odst. 3.1. ruší a nahrazuje takto : 

3.1.  Termín plnění předmětu této smlouvy podle článku 2. je: 75 (sedmdesátpět) dní ode dne  
podpisu této smlouvy  smluvními stranami.        

V článku 4. smlouvy se text odstavce 4.2. ruší a nahrazuje takto : 

4.2.   Cena dle článku 2. této smlouvy činí:                214 400,- Kč + 0%DPH 

Dodatek č. 1 zkontroloval právník úřadu a je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
8. Návrh  smlouvy o dílo  č.  09 9 500 12 00073  na pasportizaci veřejné zeleně v MČ 
Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00073, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností Projekce zahradní, krajinná  
a GIS, s.r.o., zast. prokuristou Ing. Alešem Finstrlem, Mathonova 60, 613 00 Brno, která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – zpracování pasportizace veřejné zeleně v MČ Brno – Starý Lískovec 
2)doba plnění – od 15.6.2012 do 31.10.2012 
3)cena za dílo 447 500 Kč bez DPH / 537 000,- Kč s 20% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 14.6.2012.  
 
 
9. Grant z Nadace OKD v programu Sídliště žije, výběr zhotovitele  „Zajištění 
komunitního plánování a zpracování studie a projektové dokumentace přírodní zahrady 
s přírodními  herními  prvky  v  okolí  CVČ  Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek   
p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zajištění komunitního plánování a zpracování studie a projektové dokumentace přírodní 
zahrady s  přírodními herními prvky v okolí CVČ Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek   
p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec“, podle předložené cenové nabídky, zhotovitele Partnerství, 
o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno. Pro případ, že uchazeč Partnerství, o.p.s. odmítne uzavřít 
smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné veřejné zakázky, podle předložené 
cenové nabídky, dalšího zhotovitele Ing. arch. Jaromíra Waltera,  Atelier Walter, Vodova 98, 
612 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří 
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 20.6.2012. 
 
 
10. Rozpočtové opatření č.19 – přesuny v oblasti požární ochrany, příjem z pronájmu  
a poplatku za znečišťování ovzduší 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 19, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    



11. Rozpočtové opatření č.20 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 20, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
12. Rozpočtové opatření č. 21 – přesuny v oblasti kultury 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 21, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
    
13. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu VARSTA, s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ 
smlouvu o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně – 
Starém Lískovci“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o přidělení 
veřejné zakázky a dokumentu o rozhodnutí o vyloučení. Výše zmíněné dokumenty obsahují 
vše o čem se píše ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
14. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 10/00059 uzavřenou s firmou IMOS Brno, 
a.s. na akci „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – 
dohoda o zrušení části závazku a vypořádání všech práv a povinností 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním návrhu dodatku č.5 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. Dodatkem č.5 dojde k dohodě o zrušení části závazku 
a k vypořádání všech práv a povinností. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
15. Schválení nového výběrového řízení na akci „Veřejné prostranství u polikliniky  
ve Starém Lískovci V. a VI.etapa“ – zjednodušené podlimitní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nové výběrové řízení na akci „Veřejné prostranství 
u polikliniky V. a VI. etapa“. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II.5.1 
mandátní smlouvy č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zahájení zjednodušeného 
podlimitního řízení na akci: Veřejné prostranství u polikliniky. 
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 z 50. rady RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
  


