
Informace z usnesení 76. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.3.2013 
 
 
1. Žádost Sboru Dobrovolných hasičů Starý Lískovec – SPORT 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ 
Brno - Starý Lískovec ( igelitové tašky, lízátka, mince) k pořádání závodů Přípravkové 
soutěže, organizované Sborem dobrovolných hasičů  Starý Lískovec – SPORT.  
Ukládá OSP uvědomit žadatele o tomto usnesení a poskytnutí reklamních předmětů zajistit. 
 
 
2. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2013 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2013 jednotlivým zájmovým organizacím a to ve výši: 
 
ParaCentrum  FENIX                                           5000,- Kč 
TJ Sokol Starý Lískovec                                                   15 000,- Kč 
Orel Jednota Starý Lískovec                                             45 000,- Kč 
Junák – Svaz skautů a skautek ČR                                    30 000,- Kč 
TJ Tatran Starý Lískovec                                                            0,- Kč 
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                          30 000,- Kč                                 
SDH – Starý Lískovec                                                       10 000,- Kč       
SDH Starý Lískovec – SPORT                                          10 000,- Kč 
Hydro Brno                                                                                 0,- Kč 
Modrá Linka, o.s. linka důvěry                                                   0,- Kč 
APLA - JM                                                                         0,- Kč  
VSK Univerzita Brno                                          5 000,- Kč   
Slezská diakonie                                                                          0,- Kč 
 
 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje OSP k přípravě těchto smluv. 
 
 
3. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2013 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 
300 13 00028, 099 300 13 00029, 099 300 13 00030, 099 300 13 00031: 
 
Klub důchodců – nová zástavba                             5 000,- Kč 
Klub důchodců – stará zástavba                             5 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                    15 000,- Kč   
Svaz tělesně postižených                                           10 000,- Kč, 
 



které jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 23.3.2013 a OSP k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. 
 
 
4. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
Ukládá OSP předložit Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizaci 
za rok 2012 Finančnímu výboru. 
 
 
5. Zprávy o činnosti PO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 
organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
Ukládá OSP předložit účetní závěrky příspěvkových organizací Finančnímu výboru. 
 
 
7. Osvědčení o řádném poskytnutí služby 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s vydáním Osvědčení o řádném 
poskytnutí služby společnosti A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, 
která je zhotovitelem údržby a čištění komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Brno – 
Starý Lískovec v souladu se smlouvou č. S 09V65001.  
Pověřuje starostu jeho podpisem a OVŠ ukládá zajistit předání. 
 
 
8. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Ulice Kosmonautů 2 a ZŠ  
Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ ulice Kosmonautů  2 ve výši 
107.554,90 Kč a vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 12.688,00 Kč. 
 
 
9. Zrušení nabídkového řízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zrušením nabídkového řízení pro 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
Schvaluje nové zadávací podmínky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Kontrola  
a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec a souhlasí s oslovením firem: 
 
Vladimír Matěja – Grana, Pavlovská 6, 623 00 Brno, IČO: 68700636 
Hřiště s.r.o., Atriová 2, 621 00 Brno, IČO:28354303 



Flora servis – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno, IČO:11484497 
ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvu firmám v termínu do 22.3.2013 
 
 
10. Vyjádření k odprodeji pozemků p.č. 551/3, 553/2, 553/3, 554, 555/2, 555/3, 555/4 k.ú. 
Starý Lískovec – OREL 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
Ukládá SST pozvat zástupce organizace k představení jejich záměru na jednání RMČ,  
dne 3.4.2013. 
 
 
11. Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 730/1, 730/13, 730/14, 730/15 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá zájem o svěření pozemků p. č. 730/1, 730/13, 730/14  
a 730/15 k. ú. Starý Lískovec. 

 

12. Doplnění žádosti o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2395/8 k.ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s odprodejem pozemku p. č. 2395/8  k. ú. Starý Lískovec. 

 

13. Pronájem pozemku pod trafostanicí – E.ON, p.č. 556/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku  
p.č. 556/3 k. ú. Starý Lískovec - pod distribuční trafostanicí 22/0,4 kV mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Vladanem Krásným 
a a.s. E.ON Distribuce, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400  
na dobu určitou, 1 rok. 
Stanoví cenu nájmu ve výši 279,-Kč za m2 a rok. 
Ukládá OVš ÚMČ předložit smlouvu oběma stranám k podpisu neprodleně po vyhotovení 
zápisu ze 76. schůze Rady MČ. 
 
 
14. Schválení stavebních prací a výběr zhotovitele dle provedeného průzkumu trhu na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení stávajícího chodníku na ulici 
Karpatská Brno – Starý Lískovec – projektová dokumentace“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu ODEHNAL Petr, Projektová a inženýrská 
činnost, 9. května 11/1179, 678 01 Blansko, IČO: 737 96 433 jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého ,,Prodloužení stávajícího chodníku na ulici Karpatská Brno – Starý 
Lískovec – projektová dokumentace“ . 
Souhlasí s podepsáním objednávky mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Prodloužení stávajícího chodníku na ulici Karpatská Brno – Starý Lískovec – projektová 
dokumentace“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec 
zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem Petrem Odehnalem se sídlem 9. 
května 11/1179, 678 01 Blansko, IČO: 737 96 433. 



Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
 
15. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stavební úpravy 
Oderská 4, Brno – Starý  Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu KP stavby s.r.o., Brněnská 1027, 665 01 
Rosice, IČO: 255 94 516 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s realizací veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na rekonstrukci 
veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová 
dokumentace na rekonstrukci veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  
Žižkova 506/5, 602 00 Brno 
IČO: 255 17 562 
 
K4 a.s.  
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 
IČO: 607 34 396 
 
DIMENSE v.o.s. 
Hrnčířská 15, 602 00 Brno 
IČO: 277 53 379 
 
Adam Rujbr Architects s.r.o. 
Lidická 75, 602 00 Brno 
IČO: 269 20 522 
 
Ing. Arch. Markéta Veselá 
Bayerova 572/2, 602 00 Brno 
IČO: 614 45 321 
 
Ing. Arch. Radko Květ 
Opletalova 600/6, 602 00 Brno 
IČO: 136 76 601 
 
Pelčák a partner, s.r.o. 
Nám. 28. Října 1104/17, 602 00 Brno 



IČO: 282 70 355 
 
P.P. Architects s.r.o. 
Horova 1918/38b, 616 00 Brno 
IČO: 276 89 778 
Ateliér Tišnovka 
Tišnovská 1512/145, 614 00 Brno 
IČO: 607 23 751 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
 
17. Rozpočtové opatření č. 7 – snížení dotace od města, navýšení výdajů na radar 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.15, 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 30. 4. 2013.  
  
 
19. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.30, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 35, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2013.   
 
 
20. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na 
dceru Pavlu Putirkovou, nar.3.1.1980. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno – Starý Lískovec, na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2013 
 
 
21. 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. 9, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o.6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2013.  
 
 



22. 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. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.4.2013.  
 
 
23. 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. 8, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, a to do 31.7.2013, tedy do doby, ve které se nájemkyně splátkovým kalendářem 
zavázala uhradit celkovou dlužnou částku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 15.4.2013.   
 
 
24. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15, 
v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou,  
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 15.4.2013.   
 
 
25. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu zvláštního 
určení č. 37 o velikosti 3+1 v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno – Starý 
Lískovec na dobu určitou 3 měsíců od 1.4.2013 do 30.6.2013, regulované  nájemné. 
Pokud bude dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena nejpozději do 15.6.2013, bude 
s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu na dobu určitou 1 roku. 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 15.6.2013 a předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.3.2013. 
 

 
26. Dohoda o zániku nájmu k bytu č.15, ulice Dunajská č.o. 39, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00018  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.15, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 39, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00018  smluvním stranám 
k podpisu do 15.4.2013. 
 
 
 



27. 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 23. jednání konaném dne 18.3.2013, že byt  
Osová  č.o. 2, byt č. 13,  velikost 2+kk - bude pronajat jako předem opravený 
Labská č.o. 33, byt č. 19, velikost 1+kk - bude pronajat jako předem opraven. 
 
 
28. Novelizace OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – 
Starý Lískovec souhlasit: 
1) s úpravou návrhu na novelizaci obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává statut města Brna ve znění pozdějších 
předpisů. 

-  v oblasti životního prostředí ( článek 22 statutu ),  
-  v oblasti dopravy ( článek 29 a 30 statutu ).  

* koncepce dopravy,  
- čl. 29 přílohy – působnost města v odst. a)  
- čl. 30 přílohy – působnost MČ odst. a )  

*  výdej parkovacích karet pro rezidentní parkování 
- čl. 29 působnost města odst. h)   
- čl.30 působnost MČ odst. i)  
s podmínkou, že MČ bude mít pravomoc rozhodnout, kterých ulic se bude rezidenční 
parkování týkat, stanoví poplatky a typy automobilů, kterých se bude vydání karty týkat a 
určí dobu platnosti vydávaných karet.  

*  povolování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP 
-  článek 30 působnost městských částí odst. f) a 
 

nesouhlasit 
se správou účelových komunikací,  

- článek 30 působnost městských částí odst. h), tedy aby MČ  zabezpečovaly v souladu 
se záměry rozvoje města výkon práv a povinností k účelovým komunikacím. 

 
 


