
Informace z usnesení 59. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.8.2012 
 
 

1. Prohlášení vlastníka budovy Osová 2,4,6,8 o vymezení jednotek podle ustanovení  
§ 4 zákona č. 65/2002 Sb., o vlastnictví bytů ve znění následných změn a doplňků  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec  

1. souhlasit s Prohlášeními vlastníka budov Osová 2, Osová 4, Osová 6 a Osová 8  
o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 65/2002 Sb. o vlastnictví bytů ve 
znění následných změn a doplňků. 

2. souhlasit se zápisem uvedených prohlášení do katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno – město. 

3. po vložení do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka o vymezení jednotek 
v uvedených domech dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění 
následných změn a doplňků souhlasit se záměrem prodeje již vymezených jednotek. 

 
Prohlášení vlastníka budov Osová 2, Osová 4, Osová 6 a Osová 8 o vymezení jednotek podle 
ustanovení § 4 zákona č. 65/2002 Sb. o vlastnictví bytů ve znění následných změn a doplňků 
jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 500 12 00065 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 500 00065 
uzavřený mezi Městem Brno, městskou částí Brno – Starý Lískovec, jako objednatelem  
a společností KP stavby, s.r.o., Brněnská 1027, Rosice, 665 01,jako zhotovitelem, uzavřena 
Smlouva o dílo č. 09 9 500 12 00065, kde předmětem dodatku je:  
Na základě čl. 2 dle v odst. 2.5 Objednatel má právo žádat o provedení dalších prací  
a dodávek, souvisejících s předmětem plnění. Zhotovitel je povinen je za úhradu provést,  
a to v rozsahu do 10%, objednatel žádá o provedení prací neobsahujících projektová 
dokumentace a jsou tedy nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Pro stanovení ceny jsou použity 
jednotkové ceny dle původní smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je doplňující 
položkový rozpočet na celkovou částku 392 927,-Kč bez DPH.  
Dodatek č. 1 byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 1 smluvním stranám k podpisu do 12.9.2012. 
 
 
3. Nabytí pozemku p.č. 1664/107 k.ú. Starý Lískovec do majetku Statutárního města 
Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec nemít 
námitky  proti nabytí pozemku p. č. 1664/107 k. ú. Starý Lískovec (558 m2)  do majetku 
Statutárního města Brna, avšak  

nesouhlasí s následným svěřením pozemku p. č. 1664/107 k. ú. Starý Lískovec Městské části 
Brno – Starý Lískovec. 

 



 
4. Návrh na odkup pozemku p.č. 2930 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 2930 k. ú. Starý Lískovec paní Anně Meixnerové, IČ 
44989962 vlastníku objektu pivního baru na Dunajské 17a, Brno, který je na uvedeném 
pozemku postaven.     

 
 
5. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec a nastoupení 
náhradníka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
- písemnou rezignaci člena Zastupitelstva  MČ Brno – Starý Lískovec paní Martiny Vítkové 
ze dne 22.8.2012, která byla doručena panu starostovi dne 22.8.2012, 
- informaci, že  na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec nastupuje 
za člena tohoto zastupitelstva  náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Jan 
Turčínek, nar. 2.9.1982, bytem Malostranská 48, 625 00 Brno, a to dnem 23.8.2012. 
 
Schvaluje předání nastoupenému členu Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec panu Janu 
Turčínkovi osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec, a to 
dnem 23.8.2012. 
 
Ukládá OVV zaslat osvědčení panu Janu Turčínkovi poštou. 
 
 
6. Rozpočtový výhled 2014 – 2019 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – 
Starý Lískovec schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 
Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na roky 2014–2019, který je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
   
 
 
7. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – námitky proti rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Námitku proti rozhodnutí zadavatele  
o zrušení zadávacího řízení „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ (příloha č.1) na 
akci „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ a po prostudování 
Schvaluje oznámení zadavatele o rozhodnutí o námitkách proti zrušení zadávacího řízení 
(příloha č.2) nevyhovět v souladu s ustanovením § 111 odstavec (1) zákona číslo 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) námitkám proti 
rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“, které podala firma VÝTAHY, s.r.o. se sídlem velké Meziříčí, Vrchovecká 216, 
PSČ 594 29, IČ 46342354. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku rozhodnutí zadavatele nevyhovět 
námitkám proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení 
zadavatele o rozhodnutí o námitkách proti zrušení zadávacího řízení ze dne 24.8.2012. 
 



 
 
 


