
Informace z usnesení 71. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.1.2013 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 4 v 1. podlaží domu na ulici Labská, č.o. 33 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 4, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 33, na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice, IČ 46905332, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
304 640,37 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. 29 v 6. podlaží domu na ulici Sevastopolská, č.o. 3 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 29, situovaném v 6. podlaží domu č.o. 3, na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 62, 620 00 Brno, 
IČ 25548531, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši  157 443,89 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. 14 ve 3. podlaží domu na ulici Sevastopolská, č.o. 5 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 14, situovaném ve 3. podlaží domu č.or. 5, na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 
Brno, IČ 12191949,  jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové 
ceny ve výši  153 695 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
4.  Žádost o finanční příspěvek na opravu bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland 
Schatzovi, Sevastopolská  č.o. 7, byt č. 40 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu bytu  
číslo 40 po požáru, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 7, Zuzana, nar. 9.10.1980 a 
Roland, nar. 1.2.1981, Schatzovi. 



 
5. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemce Stanislav Zelinka,  
nar. 4.12.1941, Sevastopolská č.o. 1, byt č.16 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 16, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.1, nájemce 
Stanislav Zelinka, nar. 4.12.1941. 
 
 
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 4591 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4591 uzavřený mezi 
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno jako 
dodavatel a Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, zastoupeno 
Vladanem Krásným – starosta Městské části Brno - Starý Lískovec jako vlastník nemovitosti. 
Předmětem uvedeného dodatku je změna dlouhodobého srážkového úhrnu a ročního množství 
odváděných srážkových vod.  
Ukládá OSBB předložit Dodatek č. 2 ke smlouvě 4591 k podpisu do 18.1.2013. 
 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 0002, GipsCon, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00002 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. 4, o velikosti 2+kk, nacházejícím  
se v 1. podlaží domu č.o. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 304 640,37 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 13 00002 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.1.2013. 
 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 0001, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00001 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 29, o velikosti 1+kk, nacházejícím  
se v 6. podlaží domu č.o. 3 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 157 443,89 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 13 00001 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.1.2013. 
 
 
 
 



9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 0003, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00003 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, 
Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 14, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č.o. 5 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně  
153 695 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 13 00003 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.1.2013. 
 
 
10. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací, MČ Brno-Starý 
Lískovec  na rok 2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OFIN zkontrolovat předložený materiál. 
 
11. Dohoda o narovnání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o narovnání  mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně oprávněného a ŽSD a.s.,  
se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Brno, IČ: 64511359, na straně povinného. Předmětem této 
Dohody je závazek povinného uhradit oprávněnému z titulu bezdůvodného obohacení částku 
ve výši 23 142,81 Kč. Dohoda o narovnání je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis smlouvy. 
 
 
12. Rozpočtové opatření č. 1 – poskytnutí daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Olga Šandorová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno, s paní Olgou Šandorovou, nar. 20.5.1964, dosud bytem 
Brno, Pekařská 41. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno, s paní Olgou Šandorovou, nar. 20.5.1964, dosud bytem 
Brno, Pekařská 41. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2013.   
 



14. Rozpočtové opatření č.2 – dotace na volby 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2. které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
15. Umístění reklamních zařízení typu A na veřejném prostranství u polikliniky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje umisťování reklamních zařízení A na veřejném  
prostranství u polikliniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


