
Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 
 
 
1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, 
Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí nájemného z bytu za užívání bytu číslo 40, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 7, nájemci Zuzana, nar. 9.10.1980 a Roland,  
nar. 1.2.1981, Schatzovi po dobu provádění oprav po požáru bytu. 
 
 
2. Labská 37 – žádost nájemců o prodej domu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s přeřazením bytového domu na ulici Labská č.o. 37 ze seznamu domů, které si statutární 
město Brno ponechá po dobu nejméně 15 let do seznamu domů, které budou připravovány 
k prodeji. 
 
 
3.  Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 
1. Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek č. 1 – 2013 smlouvy   
o dodávce elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno 
– Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Vladanem Krásným  
a společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno zastoupenou Mgr. Michalem 
Čoupkem, MBA. 
 
2. Dodatek č. 1 - 2013 Smlouvy  o dodávce elektřiny č. P/014/2009 je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek  
č. 1 – 2013 ke smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám k podpisu  
do 22.2.2013. 
 
 
4. Statut sociálního fondu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s předloženým aktualizovaným Statutem sociálního fondu, který tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
 
 
5. Žádost MŠ Bosonožská 4 o vydání povolení ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula (bříza bělokorá) pod č. 2 
Znaleckého posudku č. 146-1 620/12 ze dne 10.12.2012, rostoucí na pozemku p.č. 2413 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Bosonožská 4, dle žádosti MŠ Bosonožská 4 ze dne 14.1.2013 a za podmínky,  
že žadatel provede na vlastní náklady skácení a náhradní výsadbu. 
Ukládá odboru všeobecnému stanovit náhradní výsadbu a seznámit žadatele s tímto usnesením  
do 15. 2. 2013.   



  
6. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3. a 6.3.f) smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty  za 1/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb 
ve sjednaných lhůtách tj. 2 214,34 Kč bez DPH, 0,5% za neprovedení služeb ve sjednané kvalitě  
tj. 922, 64 Kč bez DPH, poměrné částky jednoho dne z celkové měsíční paušální částky za vady 
díla, neprovedení díla a neplnění lhůt tj. 5 dnů za 29 762,64 Kč bez DPH, celkem 32 899,62 Kč  
bez DPH, zhotoviteli zimní údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch společnosti Ager s.r.o., 
Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 20. 2. 2013. 
 
 
7. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli Ager, spol. s r.o., dle smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00129 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 6.3.b) smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00129, uložení smluvní pokuty za 1/2013 ve výši poměrné částky jednoho dne 
z celkové měsíční paušální částky za vady díla, neprovedení díla a neplnění lhůt tj. 6 dnů  
za 21 556,56 Kč bez DPH, zhotoviteli zimní údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch 
společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 20. 2. 2013. 
 
 
8. Zadání veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně, chodníků, místních komunikací  
a obsluhu odpadkových košů na celém území MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení ze dne 21. 11. 2012, 68. schůze, bod 16. 
Schvaluje zadat jednu veřejnou zakázku celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, letní a zimní 
údržba chodníků, letní a zimní údržba místních komunikací, obsluha odpadkových košů a likvidace 
černých skládek na celém území MČ Brno – Starý Lískovec a autorizovanou přílohu č. 3 bodu toho 
jednání.  
Ukládá odboru všeobecnému zpracovat kriteria kvality údržby ploch a předat podklady pro zadání 
veřejné zakázky společnosti ikis, s. r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, ke zpracování zadávací 
dokumentace. 
 
 
9. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Oderská 2 ve výši 15.701,33 Kč. 
 
 
10. Smlouva o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  poskytovatele a níže 
uvedeným subjektem, na straně zájemce. 
Akademie realit s.r.o.,  Brno, Lidická 960/81, 602 00         
 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
Předmětem smlouvy je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společenské akce s názvem 
„Starolískovecké zabíjačkové hody“, která se uskuteční dne 2.3.2013 u vícegeneračního hřiště  
na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 



Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
11. Harmonogram blokového čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění místních 
komunikací pro rok 2013 v předloženém znění. 
Harmonogram blokového čištění je přílohou tohoto bodu jednání. Ve věci budování oddílné 
kanalizace v roce 2013, na přilehlých  komunikacích, které nejsou staveništěm a to na ul. Kroupova 
a parkoviště Příčky nebude prováděno blokové čištění do doby předání staveniště zpět správci 
Brněnské komunikace, a.s. Čištění po tuto dobu bude  prováděno strojově, bez značení a pouze  
za předpokladu, že to bude vysloveně nutné. 
 
 
 
12. Udělení povolení k vjezdu – Veřejné prostranství U polikliniky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVŠ řešit věc vyhrazením jednoho parkovacího místa pro zásobování. 
 
 
 
13. Převedení finančních prostředků MČ z VHČ do rozpočtu HČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s tím, aby Městská část Brno – Starý Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o souhlas 
s převedením finanční částky 30 mil. Kč z Fondu bytové výstavby MČ Brno – Starý Lískovec 
(prostředky VHČ) do rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec za účelem financování rekonstrukce 
Základní školy Labská č.o. 27, rozšíření kapacity Mateřské školy Ulice Kosmonautů č.o. 2  
a rekonstrukce nové radnice na ulici Oderská č.o. 4. 
 
 
14. Rozpočtové opatření č. 5 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2012 a splátka 
příspěvku Nadace OKD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
15. Dohoda o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a firmou  HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o.,  se sídlem 
Na Mýtě 1180, 665 01 Rosice u Brna, IČ: 60754303. Předmětem dohody je spolupráce  
při zabezpečení akce „Starolískovecké zabíjačkové hody“, která se uskuteční dne 2.3.2013 v době  
od 9,00 do 16,00 hod. 
Ukládá OSP zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 
Dohoda o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 



16. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 7/2012 na 
území MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec projednala  a doporučuje ZMČ odsouhlasit doplnění stávající   
přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č 12/2011 ve znění vyhlášky 7/2012,  
o pohostinské zařízení Jemelkova 7 – 33 lichá, Po –Ne od 16:00 do 22:00 hod..  
Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno – Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-
Starý Lískovec. 
 
 
 
17. Novelizace příloh obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec ponechat 
přílohy č. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku beze změn. 

 
 
18. Pronájem volného bytu 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku  
401 460 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské 
části Brno – Starý Lískovec Smlouvy  o nájmu bytu k bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o. 43, Brno, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec  
a žadatelem Alenou Koukolovou, bytem Brno, Oblá 14 a Pavlem Kalábem. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 28.2.2013.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2013. 



 


