
Informace z usnesení 62. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.9.2012 
 

1. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Vltavská 6 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených k vyplacení 
jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových domech   
a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů: 
Vltavská č.o. 6, byt č. 22 - 111 716 Kč 
V případě dluhu na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu se dlužná částka 
započte. 
Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených domů právnickým osobám.   
 
 
2. „Výměna plynového kotle a úprava v zapojení do topného systému v objektu Odboru 
správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci“ – nabídkové řízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje text Výzvy k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  „Výměna plynového kotle a úprava v zapojení do 
topného systému v objektu Odboru správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 v Brně – 
Starém Lískovci“, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Jedná se o veřejnou 
zakázku malého rozsahu, která není zadávána dle zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných 
zakázkách. 
 
Schvaluje vypsání nabídkového řízení, ve kterém budou osloveni tito uchazeči: 
 
PECAK s. r. o., Střížova 6, 620 00 Brno – Tuřany, IČ: 26308185 
Instalotherm-Veselka ,s.r.o., K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 26912538 
THERMOTEMP spol. s r.o., Gajdošova 84a, 615 00 Brno, IČ 46971009 
Vlastimil K říž, Slunná 19, 664 48 Moravany, IČ: 409 61 338 
GB spol. s.r.o., Pražská 61, 642 00 Brno, IČ: 49972707 
MoTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 47903392  
 
 
3. Ukončení nájemního vztahu se společností GEMMA Systems, s.r.o., Oderská 4,  
625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dohodu o skončení nájemní smlouvy č. 09 2 500 
10 00171, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o skončení nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00171 
smluvním stranám k podpisu do 14.9.2012 
 
 
4. 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. 31, 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 bytu v domě na ulici Kotlářská 11, Brno a vyklizený předá MČ Brno – 
střed.  

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, o vel. 2+kk, v  domě zvláštního 



určení na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího bytu v domě na ulici Kotlářská 11, Brno a vyklizený předá MČ Brno – střed.  
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012.   
 

 
5. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy  
ZŠ Brno, Labská 27 a jeho zástupci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje ředitele ZŠ Brno, Labská 27, Mgr. Petra Urbánka  
k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o 
řediteli školy a zástupci ředitele školy.  
Ukládá OSP o tomto usnesení informovat ředitele školy. 
 
 
6. Souhlas MČ Brno – Starý Lískovec s použitím loga městské části 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s použitím loga městské části Brno – Starý 
Lískovec na plakát Starolískovecké vinobraní. Akci pořádá Orel jednota Starý Lískovec dne 
6. října 2012.  
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením  Ing. Jana Turčínka.  
 
 
7. Smlouva o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouva o spolupráci mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Heidi Janků - IVOX, Jupiterova 
1187/12, Praha 10 – Uhříněves 104 00. Předmětem dohody je kulturní vystoupení na akci 
„Den radnice“, která se uskuteční v areálu vícegeneračního hřiště na ulici Bosonožská v Brně 
– Starém Lískovci. dne  6.10.2012 v době od 15,00 do 16,00 hod. 
Smlouva o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis Smlouvy o spolupráci oběma stranami dohody. 
 
 
 
8. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00110 na zhotovení projektové dokumentace 
výsadby dřevin Mikuláškovo náměstí – Osová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00110, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Ing. Renatou Žižlavskou, Minoritská 6, 602 
00 Brno, IČO 16315111, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto 
podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – zpracování projektové dokumentace „Výsadba dřevin ve veřejné zeleni 
Mikuláškovo náměstí – Osová“ 
2)doba plnění – od 17. 9. 2012 do 30. 11. 2012 
3)cena za dílo 20 000 Kč (zhotovitel není plátce DPH). 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 17. 9. 2012.  



 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší vyhláška statutárního města Brna  
č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a sazbou poplatku pro kalendářní rok 2013 ve výši 500 Kč pro poplatníka a rok. Sazba 
poplatku je dle odst. 4 § 10b)  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  tvořena a)z částky 250 Kč a b)z částky 250Kč.  
Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce vyvýšených záhonů před  
ZŠ Bosonožská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že žádná z 9 oslovených firem pro realizaci 
díla „Rekonstrukce vyvýšených záhonů před ZŠ Bosonožská“ nepodala cenovou nabídku. 
Schvaluje zařazení realizace díla (veřejné zakázky malého rozsahu) „Rekonstrukce 
vyvýšených záhonů před ZŠ Bosonožská“ do rozpočtu městské části pro rok 2013. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit radě městské části návrh na oslovení firem 
k provedení cenové nabídky po schválení rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2013. 
 
 
11. Zřízení restaurační zahrádky – Mikuláškovo nám. 12 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschválila usnesení 
 
 
12. Souhlas s posílením investičního fondu a nařízení odvodu z investičního fondu  
ZŠ Bosonožská 9 do rozpočtu zřizovatele 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec dává souhlas k tomu, aby Základní škola Bosonožská 9 část 
svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu, a to ve výši 586 300 Kč. 
Ukládá Základní škole Bosonožská 9 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve 
výši  586 300 Kč. 
 
 
13. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 do rozpočtu 
zřizovatele 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ukládá ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 odvod 
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 12 040 Kč. 
 
 



 
14. Rozpočtové opatření č.32 – odvody příspěvkových organizací, navýšení výdajů  
na zpravodaj 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
15. Vyklizení pozemku p.č. 2930 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení pozemku p.č. 2930 v k.ú 
Starý Lískovec o rozloze 167 m2. 
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení pozemku u Městského soudu v Brně.  
 
 
16. Vyjádření k pozemku p.č. 2814 k.ú. Starý Lískovec – umístění reklamního zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2814 
k. ú. Starý Lískovec pro umístění reklamního zařízení.  

 

17. Oznámení vstupu na pozemek p.č. 2395/2 k.ú. Starý Lískovec – RWE 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí oznámení společnosti RWE, které učinila 
prostřednictvím zhotovitele stavby Moravský Plynostav, a. s. se sídlem Zastávecká č. 371,  
Rosice u Brna, o vstupu na pozemek p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec  z důvodu výměny 
uzávěru plynu na vysokotlakém plynovodu v měsíci září a říjnu 2012. 

 
 

18. Vyjádření k IV. 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, IČ 44995741 ani po předložení IV. doplnění odvolání Dr. Rektorové. 

 
19. Vyjádření k akci: „Brno – Starý Lískovec, Oprava vodovodu vnitřní vystýlkou –  
V. a VI.etapa“ na pozemcích p.č. 280/1 a 291/1 obě k.ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z hlediska správce svěřených pozemků p. č. 280/1  
a 291/1 k. ú. Starý Lískovec s realizací stavby  „Brno – Starý Lískovec, Oprava vodovodu 
vnitřní vystýlkou – V. a VI. etapa“ a zároveň požaduje, aby chodníky na ul. Jemelkova od 
křižovatky s ul. Bosonožskou po dům Jemelkova č. 38  byly po provedení prací na opravě 
vodovodů uvedeny do původního stavu zadlážděním a nikoli celoplošnou obnovou horní 
vrstvy z litého asfaltu, jak je uvedeno v žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a také 
požaduje, aby VI.etapa započala až po 6.10.2012 z důvodů konání akce Den radnice. 

Ukládá OVš, aby požádal Statutární město Brno prostřednictvím Majetkového odboru MmB  
o odsvěření pozemků p. č. 280/1 a 291/1 k. ú. Starý Lískovec.  



 

20. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na  finanční ohodnocení za práci v II.  pololetí 
školního roku 2011/2012 tyto ředitele: 
 
Mgr. Lubomíra  Strnada, ZŠ Labská 27  

 

Mgr. Lenku Špačkovou, ZŠ Bosonožská 9 

Mgr. Margitu Kotáskovou, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10 

pí. Hanu Milotovou, MŠ Oderská 2 

Mgr. Šárku Pantůčkovou, MŠ Bosonožská 4 

 
Ukládá odboru OSP sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec se dále usnesla, že nenavrhuje odměny pro Mgr. Danu 
Vojtkovou, MŠ Brno, Kosmonautů 2 a pro paní Evu Matouškovou,  MŠ Brno, Labská 7 – 
předchozí ředitelky výše uvedených mateřských školek - z důvodů nesrovnalostí při předávání 
(nepřehledné vedení dokumentace, špatná spolupráce při předání atd. ) zařízení nově 
jmenovaným ředitelkám. 
 
 
21. Rozpočtové opatření č.33 – navýšení kapitálových výdajů do MŠ a na VP 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
22. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky podlimitní zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00111 mezi objednatelem veřejné zakázky podlimitní zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“, 
jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou SKANSKA a.s. zastoupenou Ing. Jaroslavem Stibůrkem, 
ředitelem závodu Brno a Ing. Ctiborem Haluzou, obch. náměstkem závodu-dle pověření se 
sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov divize Pozemní stavitelství závod Brno, 
Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 713 03, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh 
SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



23. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – vyjádření zadavatele 
k obdrženému návrhu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Návrh na zahájení řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele podle ust. § 114 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění účinném v okamžiku zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“) – příloha č.1. 
Schvaluje Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu (příloha č.2). 
Ukládá OVš a OVV zaslat ihned po ukončení RMČ Brno – Starý Lískovec datovou 
schránkou vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu (příloha č.2).  
 
 
24. Rozpočtové opatření č. 34 – navýšení služeb na veřejném prostranství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 34, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
25. Doplnění firmy pro oslovení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu – zimní údržba chodníků po novele č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
zajištění veřejné zakázky malého rozsahu - zimní údržba chodníků v zimním období 
2012/2013, u kterých přešla odpovědnost za schůdnost v zimním období na vlastníka těchto 
komunikací dle zákona č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, doplnění firmy SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, IČO 
25638955, pro oslovení k provedení cenové nabídky. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 14.9.2012. 
 
 
26. Vzájemné započtení pohledávek a závazků mezi MČ Brno – Starý Lískovec  
a GEMMA Systems, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pořízení movitého majetku zanechaného v objektu  
na ulici Oderská č.o. 4 po nájemci GEMMA Systems, spol. s.r.o. za celkovou reprodukční 
cenu 139 074,90 Kč.  
Schvaluje Dohodu o započtení pohledávek uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, MČ 
Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností GEMMA Systems, spol. 
s r.o. Oderská 260/4, 625 00 Brno. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o započtení pohledávek smluvním stranám k podpisu  
do 14.9.2012. 
 
 
27. Kácení dřevin ve veřejné zeleni ul. Sevastopolská 2 z důvodu havárie kanalizační 
přípojky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks borovic černých (Pinus nigra) a 4 
m2 tisů (Taxus baccata) rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2432/13 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Sevastopolská 2, dle žádosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 
254/16, 657 33 Brno, IČO 46347275, ze dne 10.9.2012, z důvodu havárie kanalizační 
přípojky ul. Sevastopolská 2 a za podmínky, že žadatel pokud po odkrytí výkopu zjistí,  



že předmětné dřeviny nenarušují kanalizační přípojku, nijak neztěžují práce na opravě  
a výkopem nebude narušen kořenový systém, tzn. že nebude nutné provést odstranění části 
kořenového systému , budou tyto zachovány.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 14. 9. 2012. 
 
 
28. Žádost Zájem, o.s., o umístění reklamních stojanů (áčka) do veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním reklamních stojanů na veřejná 
prostranství MČ Brno – Starý Lískovec dle žádosti Zájem, o.s., Kloboučnická 18, 140 00 
Praha, IČO 22747770, ze dne 4. 9. 2012.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 19. 9. 2012. 
 
 
29. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouvy darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti a 
smluv darovacích mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, 
na straně  poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
VALMONT CR,  spol. s r.o., Brno, Nové Sady 34,  PSČ 60200 
MOTeC spol. s.r.o., Brno, Slunečná 4, PSČ 63400 
EUROCAR s.r.o., Brno, Pražákova 836/68, PSČ 639 00  
GIPSCON, s.r.o., Tyršova 258,  664 42 Modřice 
ELGOM,  spol. s r.o., Brno, Sovinec 463/26, PSČ 639 00 
Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno 
Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno – Starý Lískovec 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce, darování 100 kg jablek  
a darování výrobků studené kuchyně v rámci 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 nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
30. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Navýšení kapacity 
dětí v MŠ Kosmonautů a MŠ Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Svoboda a syn, s.r.o. se sídlem Jahodová 
524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Navýšení kapacity dětí v MŠ Kosmonautů a MŠ Labská“. 
Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení a předložit starostovi MČ Brno 
– Starý Lískovec k podpisu objednávku. 
 


