
Informace z usnesení 63. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.9.2012 
 

 
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. 44, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení 
na ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno za podmínky, že bude ukončen nájem stávajícího 
bezbariérového bytu č.9, o vel. 3+1, v domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně a vyklizený 
předají MČ Brno – Starý Lískovec. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 44, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení 
na ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno za podmínky, že bude ukončen nájem stávajícího 
bezbariérového bytu č.9,  o vel. 3+1, v domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně a vyklizený 
bude předán MČ Brno – Starý Lískovec, regulované nájemné, na dobu neurčitou. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.   
 
 
2. 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. 40, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno za podmínky, že bude ukončen nájem stávajícího bytu č. 2 
v domě na ulici Pompova č.o. 1, Brno a vyklizený bude předán MČ Brno – jih.  

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 40, o vel. 3+1, v  domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, za podmínky, že bude ukončen nájem stávajícího bytu č. 
2 v domě na ulici Pompova č.o. 1, Brno a vyklizený bude předán MČ Brno – jih.  

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.   
 
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012.   
 
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P6, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.  
 
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o.8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou  
a to 3 měsíce, a to od 1.11.2012 do 31.1.2013, regulované  nájemné. 
Pokud bude dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena nejpozději do 15.1.2013, bude 
s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu na dobu určitou. Nebude-li dlužná částka 



včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému 
bytu uplynutím 3 měsíců tj. doby, na kterou byl nájem sjednán a další nájemní vztah se  
s nájemcem nebude uzavírat.  
Pověřuje OSBB písemně vyzvat nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení 
uhradil nejpozději do 15.1.2013 a předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.10.2012.  
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.35, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou a to do 30.11.2013, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012. 
 
 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.P5, v bytovém domě na ulici Labská  č.o.31 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou 
3 měsíce, a to od 1.10.2012 do 31.12.2012, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pokud bude dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena nejpozději do 15.12.2012, 
bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu na dobu určitou. Nebude-li dlužná 
částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě uhrazena, skončí nájemní vztah 
k předmětnému bytu uplynutím 3 měsíců tj. doby, na kterou byl nájem sjednán a další 
nájemní vztah se s nájemcem nebude uzavírat.  
Pověřuje OSBB písemně vyzvat nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení 
uhradil nejpozději do 15.12.2012 a  předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.9.2012.  
 
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Vltavská  č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.  
 
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 29 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012.   
 
 
10.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P7, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.   
 



11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 26, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012.   
 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012.   
 

15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 12, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.9.2012.   
 

 
16. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.38, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 19, Brno, na dobu určitou 12 měsíců, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2012.   
 
 
17. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.4, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2012   



 
18. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.13, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 19, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2012.  
 
 
19. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 2, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2012.  
 
 
20. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.29, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 31, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2012.  
 
 
21. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 25, Ul. Kosmonautů č.o.23, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00093  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.25, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00093  smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 40, Ul. Kosmonautů č.o.17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00086  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.40, o velikosti 3+1, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00086  smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
23. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 2, Vltavská č.o.6, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00075  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.2, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 6, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00075  smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
 



24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 11, Ul. Kosmonautů č.o.19, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00087 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00087 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
25. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 14, Kurská č.o.2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00091 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.14, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00091 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2012. 
 
 
26. Dodatky ke Smlouvě č. 5100002202/2013 a č. 826159598 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Společnost E.ON Energie, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice neakceptuje zaslané Dodatky č. 5100002202/2013  
a č. 826159598, ve kterých byla předmětem nově stanovena cena dodané elektřiny bez DPH  
a daně z elektřiny pro odběrná místa viz. Příloha č. 1 na období od 1.9.2012 – 31.12.2012 a od 
1.1.2013 do 31.12.2013. 
Revokuje svá usnesení č. 22 a 23 přijatá na 58. řádné schůzi konané dne 15.8.2012. 
 
 
27. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kyjevská č.o. 3, byt č.22 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 22, v bytovém domě na ulici Kyjevská   č.o. 3. 
 
 
28. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Labská č.o. 33, byt č.30 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 30, v bytovém domě na ulici Labská   č.o. 33. 
 
 
29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 121 18 (09 9 400 02 00251) o nájmu části nemovitostí  
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 121 18 (09 9 400 02 
00251)  
o nájmu části nemovitosti ze dne 26.9.2002, kde předmětem dodatku je:  
a) Čl. II odst. 1 se mění a to tak, že se dosavadní znění ruší a nahrazuje se zněním 
novým, které zní: 
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem budovy č.p. 221, nacházející se na pozemku parc. č. 
2119, k.ú. Starý Lískovec, zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 
b) čl. II odst. 2 se mění, a to tak, že se první věta v dosavadním znění ruší a nahrazuje 
následujícím zněním: 



„Pronajímatel pronajímá na základě této smlouvy nájemci část střechy budovy č.p. 221, 
nacházející se na pozemku parc. č. 2119, k.ú. Starý Lískovec, specifikovanou a zakreslenou 
v příloze č. 1 této smlouvy“. 
c) V čl. III odst. 2 se slova „objektu-domech č.p. 244 a č.p. 221“ nahrazují slovy „ objektu-
domu č.p. 221“. 
d) Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto: 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou počínaje dnem platnosti smlouvy do 26.3.2013. 
e) Čl. V odst. 1 věta první Předmětné smlouvy, se mění okamžikem nabytí účinnosti 
ustanovení tohoto čl. I písm. e) tohoto dodatku č. 2 Předmětné smlouvy, a to tak, že 
nájemné bude na základě dohody pronajímatele a Bytového družstva Vltavská 21, Brno 
o rozdělení  
v Předmětné smlouvě sjednaného nájemného, nově činit 25.740,- Kč za 1 kalendářní rok 
trvání nájmu dle této smlouvy,  a proto se mění znění tohoto odst. 1 článku V Předmětné 
smlouvy tak, že se v tomto odst. 1 slova “60.000,- Kč/rok (slovy šedesáttisíc korun českých) 
bez DPH.“ mění na slova “25.740,- Kč (slovy: dvacetpěttisícsedmsetčtyřicet korun českých) 
za 1 rok nájmu bez DPH.“  
a v ostatním zůstává tento odst. 1 nezměněn. 
f)  V čl. V odst. 2 se v první větě slova „s tím, že toto je stanoveno ve výši 15.000,- Kč“ 
nahrazují slovy „ve výši odpovídající ¼ sjednaného nájemného dle odst. 1 tohoto článku“. 
g) Čl. V odst. 9 smlouvy se v dosavadním znění ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
Pronajímatel může kontaktovat nájemce ve věcech placení nájemného prostřednictvím e-
mailu: najmy@vodafone.cz. 
Dodatek č. 2 byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 1 smluvním stranám k podpisu do 5.10.2012. 
 
 
30. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 8 ve 2. podlaží domu na ulici Kurská , č.o. 6 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 8, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 6, na ulici Kurská 
v Brně“ byl vybrán uchazeč: PRESL, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno, IČ 26915791 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  239 382 Kč 
bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
31. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu  
se Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý 
Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 
určila na svém 17. jednání konaném dne 17.9.2012, že byt  

• Sevastopolská č.o.5, byt č. 14,  velikost 1+kk - bude pronajat jako předem opravený 
• Labská č.o.33, byt č. 4,  velikost 2+1 - bude pronajat jako předem opravený 
• Sevastopolská č.o.3, byt č. 29,  velikost 1+kk - bude pronajat jako předem opravený 
• Vltavská č.o.15, byt č. 18,  velikost 1+kk - bude pronajat jako předem neopraven. 
 

 
 
 



 
 
32. Smlouva o dílo č. 09 9 400 12 00095, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00095 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s.r.o., 
stavební práce, Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 8, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se ve 2. podlaží domu č.o. 6 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 239 382 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 00095 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 5.10.2012. 
 
 
33. Společný  nájem  k  bytu č. 32, Kyjevská č.o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 32, v bytovém domě na 
ulici Kyjevská č.o. 1, Brno–Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kyjevská 
č.o. 1, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2012   

 
 
34. Prodej movitého majetku MČ Brno – Starý Lískovec – hasičský automobil AVIA 
A30 a čerpadlo 3015 (PS 12) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji majetku MČ 
Brno – Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, Klobásova 107/9, 625 00 Brno, IČ 449 927 85 zastoupenou starostou Vladanem 
Krásným 
a 

a) obcí Synalov, Synalov 54, 679 23 Lomnice u Tišnova, IČ: 532193, zastoupená starostou 
Jiřím Pospíšilem 
- na koupi hasičského automobilu AVIA A30 (pořizovací cena 174 989 Kč, rok pořízení 
1992, ev.číslo DIM 25, kód DWUGH0000UJ1) za nabídkovou cenu 16.000,-Kč bez DPH 
(šestnácttisíc korun) 

b) SDH Brno – Vinohrady, Střední 409/41, 602 00 Brno, IČ: 750 63 077, zastoupené 
starostou SDH Ing. Martinem Elstnerem 

- na koupi hasičského čerpadla 3015 (v majetku MČ vedeno jako požární stříkačka PS 12, 
pořizovací cena 60 429 Kč, rok pořízení 1993, ev.číslo DIM 24, kód DWUGH0000UKW)  
za nabídkovou cenu 15.000,-Kč bez DPH (patnácttisíc korun) 

Ukládá OVV připravit tyto smlouvy k realizaci a podpisu.  



35. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00120 na zajištění následné péče – údržby 
veřejné zeleně I. – III. Etapa „Ve řejné prostranství u polikliniky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 00120, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Karlem Zemanem, Černého 39, 635 00 
Brno, IČO 62095773, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto 
podmínek: 
1)předmět smlouvy – Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně 
v rámci I.-III. etapy stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“  
ul. U Pošty  
2)doba plnění – od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2016 
3)cena za dílo 573 700 Kč bez DPH / 688 440 Kč s 20% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 30. 9. 2012.  
 
 
36. Kácení dřevin ve veřejné zeleni ul. Kyjevská z důvodu havárie vysokotlakového 
plynovodu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks olše (Alnus) rostoucí na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2395/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská,  dle žádosti JMP Net, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO 27689841, ze dne 12.9.2012, z důvodu havárie 
vysokotlakého plynovodu ul. Kyjevská.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 10. 2012. 
 
 
37. Žádost Společenství vlastníků Dunajská 27 o vydání souhlasu s umístěním oplocení  
ve veřejné zeleni p.č. 2341 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním oplocení ve veřejné zeleni p.č. 2341 
k.ú. Starý Lískovec dle žádosti Společenství vlastníků Dunajská 27, zast. předsedkyní  
Bc. Kateřinou Královou, Dunajská 169/27, 625 00 Brno, podané ze dne 3. 9. 2012 a doplněné 
ze dne 18. 9. 2012. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 10. 2012. 
Pověřuje OVŠ k jednání případného jiného řešení oplocení. 
 
 
38. Veřejná zakázka malého rozsahu – zimní údržba chodníků po novele zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu - 
zimní údržba chodníků, 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, podle předložené cenové nabídky ze dne 14. 9. 2012 zhotovitele 
Ager, spol. s r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126. Pro případ, že uchazeč Ager, 
spol. s r.o. odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné veřejné 
zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 14. 9. 2012, dalšího zhotovitele  Davida  
Skalu, Poříčská  438, 549 32 Velké Poříčí, IČO 74594231. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří 
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 24. 10. 2012. 
 
 
 



39. Uzavření smlouvy o nájmu pozemku pod garáží p.č. 1666/16 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – 
pozemku pod garáží (18 m2) na p. č. 1666/16 k. ú. Starý Lískovec od 1. 11. 2012 podle 
podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 

 
 
40. Svěření působnosti Rady MČ Brno – Starý Lískovec Odboru sociální péče 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení  Rady městské části Brno – Starý Lískovec  
č. 40/67RMČ ze dne 15.4.2009 a č. 27/106 RMČ ze dne 5.3.2010.  
Svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Odboru sociální péče ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec uzavírání 
nájemních smluv mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na 
straně pronajímatele a  dalším subjektem, na straně nájemce, kdy předmětem nájmu jsou 
nebytové prostory, a to sál o výměře 80,91 m2 a sociální zařízení situované v 1. poschodí 
objektu  č.p. 603, č.o. 5 na ulici Točná v Brně. Cena nájmu  činí 240,- Kč včetně 20% 
DPH/60minut. Odbor sociální péče je oprávněn v odůvodněných případech cenu nájmu 
navýšit nebo snížit.Vzorová nájemní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
41. Uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí 
licence mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
IČ:44992785, na straně jedné a Vojtěchem Indrou, Běloruská 6, 625 00 Brno, IČ:75415208, 
na straně druhé. Předmětem této smlouvy je vytvoření díla Logo - „Starolískovecké Inline“  
a poskytnutí licence k užití díla. Smlouva o vytvoření díla a poskytnutí licence je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podepsání smlouvy smluvními stranami. 
 
 
42. Rozpočtové opatření č. 35 – nadační příspěvek OKD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
43. Uzavření nových smluv o nájmu částí pozemků garážových dvorů v k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků 
garážových dvorů: 

1) p. č. 1943 na ul. Irkutské – celková výměra 910 m2 – ideální podíl 1/52 – cena za 
nájem 788,- Kč 
Dydková Helena, Gruzínská 3, Brno 
Kolmačkovi Jiří, Ing. a Blanka, Dunajská 1, Brno 
Pulec Aleš, Krymská 9, Brno 
Ott Adolf, Ing. a Vlasta Polcová, Tučkova 32, Brno 
Klimeš Jaroslav, Ing., Bosonožská 13, Brno 

2) p. č. 2527/1 na ul. Příčky – celková výměra 796 m2 – ideální podíl 1/76 – cena za 
nájem 471,- Kč 
Hroník Václav, Kosmonautů 17, Brno 



Žertová Anna, Kosmonautů 17, Brno 
Konečná Renata, Jamborova 925, 666 03 Tišnov a Matějíčková Lenka, Pavlova 20, 568 02 
Svitavy a 

Souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – částí pozemků garážových dvorů v k. ú. 
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným 
starostou p. Vladanem Krásným a vlastníky garáží v garážovém dvoře: 
 
1) p. č. 1943 na ul. Irkutské – celková výměra 910 m2 – ideální podíl 1/52 – cena za 
nájem 788,- Kč 
Dydek Miroslav, Oblá 2, Brno 
Hradilová Helena, Dunajská 7, Brno 
Fialka Milan, Krymská 11, Brno  
Řihákovi Jan a Radmila, Krymská 7, Brno  
Hloušek Ladislav, Irkutská 8, Brno  
Špalek Karel, Ing., Sevastopolská 1, Brno  
Koudelkovi Lev a Hana, Irkutská 1, Brno  
Buchta Jaroslav, Ing., Foltýnova 15, Brno 

2) p. č. 2527/1 na ul. Příčky – celková výměra 796 m2 – ideální podíl 1/76 – cena za 
nájem 471,- Kč 
Dopita Bohumil, Ing., J. Švermy 5230/12, Prostějov 
Grycovi Přemysl Ing. a Zora, Kosmonautů 13, Brno 
Konečná Renata, Jamborova 925, 666 03 Tišnov 
Vojtek Stanislav, Bellova 14, Brno a Vojtková Zdeňka, MUDr., U Pošty 2, Brno 
Hovorkovi Karel a Miroslava, U Pošty 8, Brno 
Sedlákovi Petr, Šrámkova 4, Brno a Ilona, Zelinky 399/9, Brno 
Blažková Marie, Mga., Kosmonautů 9, Brno 
Kelčovi Josef a Jarmila, Čermákova 32, Brno 

3) p. č. 2707 na ul. Kyjevské – celková výměra 714 m2 – ideální podíl 1/55 – cena za 
nájem 584,- Kč 
Jarůšková Marcela, Sevastopolská 9, Brno 
Kunovští Jan a Irena, Mgr., U Pošty 4, Brno 
Harásek Bohumil, Kyjevská 11, Brno 
Záwodník Jaroslav, Ing., Krymská 3, Brno 

 4) p. č. 1665/4 na ul. Dunajská u trati TRAM  – celková výměra 248 m2 – ideální podíl 
1/16 – cena za nájem 698,- Kč 
Machala Milan, Rolnická 3, Brno 

podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 

 

Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 11. 2012, nebo od data, které bude následovat po dni 
skončení platnosti a účinnosti předchozích smluv o nájmu předmětných částí pozemků 
garážových dvorů. 

 
44. 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. 
Svoboda a syn, s.r.o. , Brno, Jahodová 524/62, PSČ 620 00 



Skanska a.s., odštěpný závod Brno, Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00 
PRESL s.r.o. ,  Brno, Komárovská 663/3, PSČ 617 00  
ENTRADA s.r.o., Brno, Životského 30, PSČ 618 00 
Teplárny Brno a.s., Brno, Okružní 25, PSČ 638 00 
 
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 nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 

45. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – jednací 
řízení bez uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje, 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 jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Veřejné prostranství u polikliniky ve starém 
Lískovci V. a VI. etapa. 
 
 
46. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken 
administrativní budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 
664 34 Kuřim, IČ 293 11 802 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken administrativní budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky v termínu do 10.10.2012. 
 
 
47. Dodatek č.1 ke SOD na akci „projektová dokumentace na parkovací stání k objektu 
Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. č. 09 9 500 12 00102 na akci „Projektová dokumentace na parkovací stání 
k objektu Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou 
Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
zastoupenou Ing. Vítem Rybákem, jednatelem společnosti se sídlem Havlíčkova 139/25a,  
602 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 
48. Rozpočtové opatření č. 36 – kapitálové příjmy, Den radnice 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
49. Smlouva o výpůjčce  č. 0945000900084 – stožáry VO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 2, ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 0945000900084 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec zastoupenou starostou Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., 



Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Jaromírem Machálkem, GŘ společnosti, jehož 
předmětem je prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce do 30.9.2015. 
Pověřuje starostu jeho podpisem bezprostředně po ukončení jednání. 
Ukládá OVŠ odeslat podepsaný dodatek v termínu do 27.9.2012 společnosti Technické sítě  
Brno, a.s. 
 
 


