
Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 
 
 
1. 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. 39, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou za podmínky, že žadatelka 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. 39, o vel. 2+kk, v  domě zvláštního 
určení na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou za podmínky, že žadatelka 
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 31.7.2012.   

 
 
2. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Labská č.o. 29, byt č. 3 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 3, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29. 
 
3. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o. 7, byt č.25 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 25, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7. 
 
4. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 24 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 24, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7. 
 
5. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Labská 1, byt č. 5 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši  
21 728 Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.5, v bytovém domě na ulici 
Labská  č.o.1 z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
6. Aktualizace energetického auditu na MŠ Kosmonautů 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpracování aktualizace energetického auditu pro 
MŠ Kosmonautů 2, 625 00 Brno s tím, že se bude v této problematice postupovat dle nových 
legislativních norem, které budou z podstatné části nabývat účinnosti od ledna nebo během 
roku 2013. 
 



7. Úpravy v prostorech pronajímaných Vysoké škole obchodní a hotelové s.r.o., 
Bosonožská 9, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení navrhovaných úprav v prostorách 
VŠOaH, v učebně ve 3. patře bloku D, sádrokartonovými příčkami na 3 menší pracovní 
prostory dle  přiloženého nákresu, na náklady Vysoké školy obchodní a hotelové, s.r.o., 
Bosonožská 9, Brno. 
 
8. Zajištění centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k prověření výpovědních 
lhůt a daných podmínek. 
Ukládá OSBB předložit do příští RMČ. 
 
 
9. Smlouva č. 121 18 (09 9 400 02 00251) o nájmu části nemovitostí, žádost o její 
prodloužení o další období 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se záměrem prodloužit smlouvu č. 121 18 (09 9 400 
02 00251) o nájmu části nemovitostí uzavřenou mezi Městem Brno, městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic, a.s., 
Technology, Vinohradská 167, Praha 10, PSČ 100 00, jako nájemcem, na dobu určitou  
6 měsíců za stávajících podmínek.    
 
 
10. Smlouva o nájmu nebytových prostor – Labská 31 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou 
dle zákona č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších 
předpisů, kde předmětem smlouvy je pronájem nebytového prostoru nacházejícího se 
v podhledu přístavby bytového domu Labská 31 v Brně – Starém Lískovci, o celkové výměře 
69,8 m2.  
Smlouva o nájmu nebytových prostor byla zpracována právníkem úřadu a je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
11. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby“. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem do 22.6.2012. 
 
 
12. Rozpočtové opatření č.22 – převody do Fondu bytové výstavby, DPPO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
    



 
13. Zřízení nového bankovního účtu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu včetně 
dodatků mezi Komerční bankou na straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé. 
Na běžném účtu budou uloženy finanční prostředky Fondu bytové výstavby. Smlouva a 4 
dodatky jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
14. Smlouva o pronájmu zábradlí pro umístění reklamy  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 18/49 ze dne 23. 5. 2012, kterým 
schválila uzavření smlouvy o pronájmu zábradlí pro umístění reklamy na pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města Brna na ul. Vltavská u domu č. 6, p. č. 2738/1 k. ú. Starý 
Lískovec od 1. 6. 2012 na dobu neurčitou podle předloženého návrhu a cenu nájmu pro rok 
2012 ve výši 1.100,- Kč. 

Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu zábradlí pro umístění reklamy na pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města Brna na ul. Vltavská u domu č. 6, p. č. 2738/1 k. ú. Starý 
Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno –Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a paní Renatou Huťovou, bytem Labská 17, 
Brno od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou podle návrhu, který je přílohou zprávy. 

Stanoví cenu nájmu – roční nájemné - za umístění reklamy ve výši 1.100,- Kč bez DPH.  

 
 
15. Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy SVČ Lužánky – Kyjevská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zpětvzetím výpovědi SVČ Lužánky s tím, že 
smlouva o nájmu pozemků čj. 09 2 500 08 00123 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem 
Městskou části Brno – Starý Lískovec a Střediskem volného času Lužánky, se sídlem Lidická 
50, Brno je nadále v platnosti. 

Ukládá OVš sdělit toto usnesení Rady MČ SVČ Lužánky do 7 dnů po vyhotovení zápisu  
z 52. schůze Rady MČ. 

 
16. Skončení nájmu a další pronájem – část pozemku garážového dvora p.č. 2527/1 k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 30. 6. 2012. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/76 
pozemku p.č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod  garážovým dvorem, od 1. 7. 2012 podle 
podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48.  
 
17. Skončení nájmu a další pronájem –část pozemku garážového dvora p.č. 2416/2 k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2416/2 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 30. 6. 2012. 



Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
dvanáctiny pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2416/2 k. ú. Starý 
Lískovec, od 1. 7. 2012 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 
7/48.  
 
 
18. Skončení nájmu a další pronájem pozemku pod garáží p.č. 228 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemku pod 
garáží p. č. 228 k. ú. Starý Lískovec ke dni 30. 6. 2012. 

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku pod garáží (19 m2) na p. č. 
228 k.ú. Starý Lískovec, od 1. 7. 2012 podle podmínek schválených Radou MČ dne 
9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
 
19. Žádost o stanovisko k umístění automatu na mléko v MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním automatu na mléko společnosti Apeleka  
s r. o., Rysova 39, Brno  v prostoru veřejného prostranství u polikliniky na ul. U Pošty na 
pozemku p.č. 2456 k. ú. Starý Lískovec. 

Ukládá řešit úpravu vzhledu automatu s Ing. Pekárem, spol. P. P. Architects tak, aby 
esteticky zapadl do zrekonstruovaného prostoru u polikliniky na ul. U Pošty. 

 
 
20. Vrácení poplatku za odtah automobilu  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za odtah 
vozidla žadateli P.K. ve výši 1920,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli svoje stanovisko. 
 
 
21. Vrácení poplatku za odtah automobilu  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s proplacením částky uhrazené za odtah 
vozidla žadateli F.T., trv ve výši 600,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli svoje stanovisko. 
 
 
22. Přechod nájemního práva k bytu dle § 706 OZ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 
28.5.212, kterým se určuje, že paní J.V. je nájemcem bytu č. 21 na ul. Sevastopolská 7 
v Brně. 
Nesouhlasí s podáním odvolání proti  výše citovanému rozsudku. 
 



23. Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
24. Žádost o vyvěšení moravské vlajky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala  usnesení. 
 
25. Návrh  smlouvy o dílo  č.  09 9 500 12 00074  na „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 smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00074, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností Partnerství, o.p.s., zast. 
ředitelem Mgr. Martinem Nawrathem, Údolní 33, 602 00 Brno, která je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – 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“,  zpracování pasportizace veřejné zeleně v MČ Brno – Starý 

Lískovec 
2)doba plnění – od 27.6.2012 do 30.11.2013 
3)cena za dílo 77 000 Kč bez DPH / 92 400 Kč s DPH. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 26.6.2012.  
 
26. Den radnice – umístění stánků 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje konání akce „Den radnice“ na veřejných 
prostranstvích přilehlých k ul. Bosonožská v termínu 6. října 2012. Souhlasí s umístěním 
stánků lidových řemesel a občerstvení, event. stánků s dalším sortimentem v této lokalitě při 
příležitosti konání této akce. Souhlas s užíváním zeleně a Ohlášení užívání veřejného 
prostranství budou  provedeny dle skutečnosti. 
 
 
27. Rozpočtové opatření č.23 – přesuny oblasti školství, OSBB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
   
 



28. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Koup ě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ  Elišky Přemyslovny 
v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě 
nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém 
Lískovci“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky : 

 

Retigo s.r.o. 
Láň 2310 
756 43 Rožnov pod Radhoštěm 
 
UNIREG, spol. s r.o. 
Rooseveltova 584/9 
602 00 Brno 
 
GASTROFORM, s.r.o. 
Ondrova 9 
635 00 Brno 
 
GOZ GASTRO s.r.o. 
Plotní 73 
602 00 Brno 
 
Miroslav Bílek 
Majdalenky 13/852 
638 00 Brno 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na nový konvektomat do 29. června 
2012. 
 
 
29. Veřejná zakázka malého rozsahu – právní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
1) text výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby: „Právní služby“, 
2) seznam  subjektů, kterým bude zaslána  výzva k podání cenové nabídky :  

- JUDr. Milan Bedroš, advokát, Pekárenská 12, 602 00 Brno 
- Mgr. Petr Dokládal, advokát, Zvonařka 16, 617 00 Brno 
- Mgr. Marek Zajíček, advokát, Srbská 53, 612 00 Brno 

 
 
30. Návrh na reklamaci díla dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00042 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla Následná péče – údržba nově 
vzniklé  



a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci I. – III. etapy stavby „Veřejné prostranství  
u polikliniky ve Starém Lískovci, na pozemcích p.č. 2473, 2485/27, 2456/2, 2456/1, 1684/16 
a 1684/1 k.ú. Starý Lískovec“, která tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, dle 
smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00042 ze dne 7.4.2011, uzavřené se zhotovitelem Kaisler s.r.o., 
Měřičkova 48, 621 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému reklamaci odeslat nejpozději do 21.6.2012. 
 
 
31. Rozpočtové opatření č.24 – navýšení dotace ZŠ Labská, příjem z odvodu VHP za 
1.čtvrtletí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
   
 
32. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“  - 
zjednodušené podlimitní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
1./ zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejné prostranství  
u polikliniky V. a VI. etapa“, jejímž zpracovatelem je firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
Ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

2./ návrh uchazečů které lze oslovit, tak aby bylo vyhověno zákonu: 
 
MTc-stav, s.r.o. 
Slunečná 480/4 
634 00 Brno 
 
H.K.U. spol. s r.o. 
Záhumní 24 
624 00 Brno 
 
Metrostav a.s. 
Pobočka Brno 
Vídeňská 150/121, 619 00 Brno-Přízřenice 
IČO: 000 14 915 
 
STRABAG a.s. 
Odštěpený závod Brno 
Tovární 3 
620 00 Brno 
IČO: 608 38 744 
 
STAZEPO a.s.  
Maříkova 1  
621 00 Brno 
IČO: 255 49 839 
 
Skanska a.s. 
Divize silniční stavitelství  



Bohunická 133/50 
619 00 Brno 
IČO: 469 80 806 
 
OHL ŽS 
Burešova 938/17 
660 02 Brno 
IČO: 463 42 796 
 
DIRS Brno s.r.o. 
Jihlavská 731/38 
642 02 Brno 
IČO: 262 55 618 
 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy nejpozději do 5 dnů po vyhotovení zápisu z 52. rady RMČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


