
Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o. 2 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 18, situovaném ve 4. podlaží domu č.o. 2, na ulici Kurská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  383 148 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 28 v 7. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o. 37 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 28, situovaném v 7. podlaží domu č.o. 37, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 197 275 
Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 31 v 7. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o. 43 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 7. podlaží domu č.o. 43, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice jako 
nejvhodnější na základě  
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  346 895,09 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nepojmenovaná dohoda 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Nepojmenovanou dohodu uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, 
zastoupená  starostou panem Vladanem Krásným a společností Apeleka s.r.o., Rysova 39, 621 
00 Brno, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Kachlíkem, ve které účelem dohody je, že 
Vlastník dává uživateli souhlas k  odběru elektrické energie z elektroměru č. 8907370. 
Uživatel je povinen platit na odběr elektrické energie zálohu, která činí 1 200,- Kč/měsíčně.  
Aktuální stav měřidel podružného elektroměru je uveden v zápise, který je přílohou č. 1. této 
Dohody. Zaplacené zálohy za odběr elektrické energie budou vyúčtovány jednou ročně. 
Dohoda je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání 
Pověřuje OSBB předložit Nepojmenovanou dohodu smluvním stranám k podpisu  
do 31.8.2012 
 
 



5. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytu  
č. 30 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, 625 00 Brno. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení do 18.8.2012. 
 
 
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00103 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 09 2 500 04 00103, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 
04 00103 smluvním stranám k podpisu do 31.8.2012 
 
 
7. Žádost o splátkový kalendář – uživatel bytu č. 3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně – 
Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova č.o. 142, 613 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky  vykazované na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu č. 3 na  
ul. Dunajská č.o. 25 v Brně – Starém Lískovci  za období od měsíce července r. 2008 do 
měsíce ledna r. 2010 vč. nedoplatků na vyúčtování plnění za r. 2007 a r. 2009 v celkové výši 
127 402 Kč bez příslušenství s povinností uhradit poslední splátku do 31.3. 2013 s tím, že 
úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny.   
 
8. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 8, 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. 8. 
 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 12 00084, MTc-stav, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00084 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 18, o velikosti 3+1, nacházejícím  
se ve 4. podlaží domu č.o. 2 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 383 148 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 12 00084 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.8.2012. 
 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 40 12 00083, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00083 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Vratislav Šustr, 



Babice nad Svitavou 331, 664 01 , na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 28, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 7. podlaží domu č.o. 37 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 197 275 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 12 00083 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.8.2012. 
 
 
11. Smlouva o dílo č. 09 9 40 12 00082, GipsCon, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00082 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a GipsCon, s.r.o., 
Tyršova 258, 664 42 Modřice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 31, o velikosti 3+1, nacházejícím  
se v 7. podlaží domu č.o. 43 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 346 895,09 Kč bez 
DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 12 00082 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.8.2012. 
 
 
12. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  poskytovatele 
a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
Ager,spol s.r.o., Brno, Kotlářská  51a,   PSČ 620 00 
A.S.A. Služby Žabovřesky,  s r. o.,  Brno, Korejská 4, PSČ 61600 
Vratislav Šustr,  Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou 
Ing. Roman Benža, Merhautova 925/3, 613 00 Brno  
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 6.10.2012 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
13. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 
31.5.212, kterým se zamítá žaloba o vyklizení bytu č. 26 o velikosti 2+0 na ul. Vltavská 19 
v Brně. 
Nesouhlasí s podáním odvolání proti  výše citovanému rozsudku. 
 



 
14. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvkové 
organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní  škola a Mateřská 
škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace. Předmětem Dodatku č. 1 je 
úprava předmětu činnosti příspěvkové organizace ve zřizovací listině. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
15. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku p.č. 2399 k.ú. Starý Lískovec – 208 m2 – 
EVG group, spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s prodejem pozemku p. č. 2399 k. ú. Starý Lískovec společnosti pod objektem 
společenské vybavenosti – drogerie - na adrese Kurská 5, Brno společnosti EVG group, s r.o., 
která tento objekt vlastní a drogerii provozuje.  

 
16. Žádost o vyjádření k prodeji / pronájmu pozemků p.č. 576/2, 576/3, 576/4 a 576/6 
k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemků v k. ú. Starý Lískovec: 

a) část p. č. 576/2 - 26 m2 (díl A) a pozemek p. č. 576/6 - 4 m2, 
b) část p. č. 576/2 – 9 m2 (díl C) a pozemek 576/4 – 2 m2, 
c) pozemek p. č. 576/3 – 2 m2  

Doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s případným odprodejem těchto pozemků ve 
vlastnictví Statutárního města Brna  do vlastnictví jmenovaných subjektů tak, jak je výše 
uvedeno. 

 
 
17. Vyjádření k II. doplnění podaného odvolání – TJ Tatran – nařízení odstranění 
stavby zahrádky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá připomínky k rozhodnutí OVÚP ÚMČ Brno – Starý 
Lískovec čj. MCBSLI/03781/12/OVÚP/Sto ze dne 12. 6. 2012 ve věci Nařízení odstranění 
stavby, týkající se stavby zahrádky u restaurace Sportbar v areálu TJ Tatran, Klobásova 79, 
Brno ani po předložení II. doplnění odvolání Dr. Rektorové. 

 
 
18. Skončení nájmu části pozemku garážového dvora p.č. 2859 k.ú. Starý Lískovec a 
nový pronájem  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
(1/16) pozemku p. č. 2859 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr při ul. Kyjevské o celkové 
výměře 421 m2 podle smlouvy čj. 09 2 500 99 01146 ke dni 31. 8. 2012. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/16 
pozemku p. č. 2859 k. ú. Starý Lískovec pod  garážovým dvorem při ul. Kyjevské, od 1. 9. 
2012 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48.  



 
19. Rozpočtové opatření č. 30 – transfer na volby prezidenta 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
20. Úprava dopravního zařízení – zrcadlo Klobásova x Máchalova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí žádost občana. 
Ukládá OVŠ postoupit žádost s žádostí o náhradní variantu umístění dopravního zrcadla 
odboru dopravy MMB. 
 
 
21. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na znění seznamu neudržovaných místních komunikací 
v zimním období pro MČ Brno – Starý Lískovec, který je přílohou nařízení statutárního města 
Brna č. 14/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, 
kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009  
a 20/2010. 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit Odbor dopravy Magistrátu města 
Brna nejpozději do 24.8.2012.  
 
 
22. Dodatek ke Smlouvě č. 5100002202/2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 5100002202/2013 
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 Dodatku je nově stanovena cena dodané elektřiny bez DPH a daně z elektřiny pro 
odběrná místa viz. Příloha č. 1.   
Dodatek ke Smlouvě  a Příloha č. 1  tvoří autorizované přílohy bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit Dodatek ke Smlouvě č. 5100002202/2013 smluvním stranám 
k podpisu do 20.8.2012. 
 
 
23. Dodatek ke Smlouvě č. 826159598 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 826159598 uzavřené mezi 
Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno  
a společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kde 
předmětem Dodatku je nově stanovená cena dodané elektřiny bez DPH a daně z elektřiny pro 
odběrná místa viz. Příloha č. 1.  
Dodatek ke Smlouvě  a Příloha č. 1  tvoří autorizované přílohy bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit Dodatek ke smlouvě č. 826159598 smluvním stranám k podpisu do 
20.8.2012. 
 
 
 


