
Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 22.5.2013 
 
 
1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu oken a vstupních dveří na náklady MČ 
Brno – Starý Lískovec prostřednictvím Odboru správy budov a bytů v celkové ceně cca 
50 000 Kč v nebytovém prostoru, v bytovém domě na ulici Osová  č.o. 6. 
 
 
2. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o. 3, byt č. 1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3. 
 
 
3. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2013 navýšilo nájemné za 
pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem 
(indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 
2013 činí 3,3%. 
Souhlasí s tím, aby se v roce 2013 nenavyšovalo nájemné za pronájem bytů pro příjmově 
vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o 
nárůst celoroční míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem (indexem růstu 
spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2013 činí 3,3%. 
 
 
4. Havarijní stav balkónových konstrukcí bytových domů na ulici Kurská 2, 4, 6, 8  
a Kyjevská 1 a 3 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu balkónových konstrukcí v bytových 
domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8, Kyjevská 1,3.  
Pověřuje Odbor všeobecný provést veškeré kroky potřebné k zahájení výběrového řízení  
na dodavatele uvedených stavebních prací. 
 
 
5. Souhlas zřizovatele se zakoupením chladící skříně (DHM) do školní jídelny na ZŠ 
Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s nákupem nové chladící skříně na jídelny ZŠ Brno, 
Bosonožská 9 s tím, že nákup bude hrazen z investičního fondu školy. Ukládá OSP 
informovat o tomto usnesení neprodleně ředitelku školy. 
 



 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – Následná údržba nově vzniklé veřejné zeleně 
v rámci stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci etapa V. a VI.“, 
návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00059 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00059, uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
Starostou p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 620 95 773, která je autorizovanou přílohou č. 1 
bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Následná  údržba  nově  vzniklé veřejné zeleně v rámci stavby „Veřejné  
prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci  etapa V. a VI.“  
2)doba plnění – od 23. 5. 2013 do 22.5. 2017 
3)cena za dílo 516 900 Kč bez DPH / 625 449 Kč s 21% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu  
do 23. 5. 2013.  
 
 
7. Návrh na reklamaci díla „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci – 
etapa V. a VI.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla „Veřejné prostranství u polikliniky  
V. a VI. etapa“, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
Ukládá odboru všeobecnému zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 31. 5. 2013. 
 
 
8. Žádost BKOM a.s. o převzetí chodníku do správy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s převzetím chodníku ul. Elišky Přemyslovny,  
na pozemcích p.č. 1746/5, 556/1, 559/5 a 1746/1 k.ú. Starý Lískovec, do správy MČ Brno – 
Starý Lískovec, dle žádosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,  
č.j. 1100/Posp/0394/2013. 
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení žadateli do 31. 5. 2013. 
 
 
9. Zadávací dokumentace pro 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 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, pro 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“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 31. 5. 2013. 
 



 
10. Skončení nájmu a další pronájem  část pozemku garážového dvora p.č. 1943 k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr dni 31. 6. 2013. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/52) 
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. Starý Lískovec od 
1. 6. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
 
11. Skončení nájmu pozemku pod garáží p.č. 230 k.ú. Starý Lískovec a další pronájem  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemku p. č. 
230 k. ú. Starý Lískovec pod garáží při ul. U Hřiště ke dni 31. 5. 2013. 
Souhlasí s uzavřením s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku pod garáží (20 
m2) p. č. 230 k. ú. Starý Lískovec od 1. 6. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 
9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
 
12. Vyjádření k odkupu pozemku p.č. 2398 a částí pozemků p.č. 2390 a 2405/1 všechny  
k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento pod z pořadu jednání. 
Pověřuje OVŠ prověřit možnost pronájmu těchto pozemků z úrovně MČ Brno – Starý 
Lískovec včetně vynaložení všech nutných nákladů s tím spojených. 
 
 
13. Žádost o stanovisko k akci: Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2 – Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením akce: Přístavba a stavební úpravy MČ 
Kosmonautů 2 – Brno-Starý Lískovec na svěřených pozemcích p. č. 2469 a 2470 k. ú. Starý 
Lískovec. 

 

14. Zahájení předinvestiční přípravy – účelová komunikace Točná 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zahájení předinvestiční přípravy  
pro rekonstrukci účelové komunikace ulice Točná, vedoucí ke garážím ve Starém Lískovci. 
Ukládá OVŠ sdělit svoje stanovisko OD MMB v termínu do 7 dnů ode dne obdržení 
ověřeného zápisu ze zasedání RMČ. 
 
 
15. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu u 
níže  uvedených osob : 



Leo Landauf, Osová 2, č.b. 13, Brno, dluží za období od září r. 2011 do ledna r. 2013 částku 
85 233,- Kč, byt byl již vrácen, 
Šárka Mezeyová, Vltavská 15, č.b. 8, Brno, dluží za období od  září r. 2011 do prosince r. 
2012 částku 38 637,- Kč, bytový dům prodán, 
Petr a Petra Muchovi, Labská 37, č.b. 2, Brno, dluží za období od dubna r. 2012 do března r. 
2013 částku 135 912,- Kč, 
Ladislav Janíček, Kosmonautů 23, č.b. 48, Brno, dluží za období od února r. 2012 do března r. 
2013 částku 28 665,- Kč, 
František Horváth, Kosmonautů 19, č.b. 6, Brno, dluží za období od dubna r. 2011 do března  
r. 2013, částku 119 996,- Kč, 
Marcela Fackenbergová, Dunajská 39, č.b. 18, Brno, dluží za období od února r. 2011 do 
března  
r. 2013 částku 96 346,- Kč, 
RNDr. Petr a Dáša Janovští, Vltavská 17, č.b. 32, Brno, dluží za období od prosince r. 2012  
do března r. 2013 částku 27 577,- Kč, bytový dům prodán, 
Pavel Novosadský, Vltavská 17, č.b. 13, Brno, dluží na vyúčtování za období r. 2010 a r. 
2011 částku 7 272,- Kč, bytový dům prodán, 
Mgr. Vladimír Svoboda, Kurská 4, č.b. 3, Brno, dluží za období od srpna r. 2012 do března r. 
2013 částku 32 904,- Kč, byt byl již  vrácen. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
 
16. Nájem nebytových prostor Osová 4 a 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje v usnesení č. 42. přijatém na 79. schůzi  Rady MČ 
konané dne 17.4.2013 první, druhý, třetí a poslední odstavec. 
 
Schvaluje  
- okamžité zrušení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.10.2001, předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 4, Brno, a výzvu k vrácení 
bezdůvodného obohacení ve výši 100 520,- Kč. 
 
- okamžité zrušení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18.12.2001, předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 6, Brno, a výzvu 
k vrácení bezdůvodného obohacení ve výši 43 796,- Kč. 
 
- okamžité zrušení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.10.2001, předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 6, Brno, a výzvu 
k vrácení bezdůvodného obohacení ve výši 42 320,- Kč. 
 
Ukládá OVV zajistit  odeslání okamžitého zrušení nájemních smluv a výzev k vrácení 
bezdůvodného obohacení, podání trestních oznámení a vypracování znaleckých posudků. 
 
 
17.  Dodatek č. 1 ke SOD č. 09 9 500 13 00045 na akci „Stavební úpravy Oderská 4, Brno 
– Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1  
ke smlouvě o dílo č. 0995001300045 na akci „Stavební úpravy 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 KP 
stavby, s.r.o. se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO: 255 94 516 a pověřuje starostu 
MČ jeho podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Revokace usnesení bodu č.15 z 80.RMČ konané dne 6.5.2013 a to v souhlasu 
s předběžným oznámením na akci: „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení bodu č.15 z 80.RMČ konané dne 
06.05.2013 a to  v souhlasu s předběžným oznámením na akci: Modernizace výtahů v Brně – 
Starém Lískovci. 
Souhlasí s předběžným oznámením, ve kterém je kontaktní osoba Bc. Eva Novosádová podle 
ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 
232/2012 Sb. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu z 81. rady RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
 
19. Revokace usnesení bodu č. 12 z 80.RMČ konané dne 6.5.2013, Výzva k podání 
cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stěhování ÚMČ Brno – 
Starý Lískovec, Klobásova 9 do budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení bodu č.12, 1. odstavec z 80.RMČ konané 
dne 06.05.2013. 
Souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Stěhování ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9 do budovy  Oderská 4, Brno – Starý 
Lískovec“, ve kterém lhůta pro podání nabídek nově končí dne 31.5.2013 a novou kontaktní 
osobou je Bc. Eva Novosádová, vedoucí odboru všeobecného a je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 5 dnů od 
obdržení oficiálního výpisu z RMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
 
20. Žádost o dotaci  -  Orel  jednota Brno - Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci zájmové organizaci Orel  jednota Brno – 
Starý Lískovec z rozpočtu městské části ve výši 5 000,- Kč na rok 2013 a současně smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec a mezi 
příjemcem dotace  Orel jednota Brno – Starý Lískovec s číslem smlouvy 099 300 13 00060, 
která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 24.5.2013. 
Ukládá OSP zabezpečení převodu finančních prostředků. 
 
 
21. Rozpočtové opatření č.12 – navýšení příjmů, dotace Orel 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 
22. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 33, Brno, vel. 2+1, cena oprav 356 336 Kč, reg. č. 003/13, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 356 336 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. 4 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 14 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno, vel. 3+1, cena 
oprav  244 838 Kč, reg. č. 005/13, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 244 838 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. 14 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno, vel. 2+kk, 
cena oprav 231 801 Kč,  reg. č. 006/13, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 231 801 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. 19 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2013.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.7.2013. 
 
 
23. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 14, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 
31, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2013. 
 
 
24. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi čtyřmi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.28, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. č.18, o velikosti 2+kk, v bytovém domě 
na ulici Dunajská č.o. 43, Brno na dobu určitou 2 let, regulované nájemné 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2013. 
 
 
25. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 



ulici Kurská č.o. 8, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2013.   
 
 
26. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 12, ulice Dunajská č.o. 41, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00043 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 41, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00043 smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2013. 
 
 
27. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 19, ulice Kyjevská č.o. 1, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00037 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.19, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00037 smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2013. 
 
 
28. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 31, ulice Labská č.o. 33, Brno, velikost 1+kk. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00036 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.31, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00036 smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2013. 
 
 
29. 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 25. jednání konaném dne 20.5.2013, že byt  
- Kurská č.o.4, byt č. 3,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem opravený 
- Labská č.o.33, byt č. 31,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem opravený 
 
 
30. Způsob pronájmu bytu - revokace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 16, přijaté  na své 75. řádné schůze 
konané dne 6.3.2013. 
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 25. jednání 
konaném dne 20.5.2013, že byt  



- Kurská č.o. 8, byt č. 3,  velikost 1+kk - bude pronajat dle bodu 2. - pronájem bytů  při 
výjimečně  mimořádné tíživé situaci žadatele – Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
31. Dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
Centrálního zadavatele a Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně Pověřujícího 
zadavatele. Předmětem této dohody je úprava práv a povinností v souvislosti s realizací 
systému centralizovaného zadávání veřejné zakázky na nákup  mobilních hlasových a 
datových služeb s využitím elektronické aukce. 
Ukládá OVV zajistit  podepsání dohody oběma smluvními stranami. 
 
 
32. Pronájem sloupu TSB pro umístění radaru – nájemní smlouva 0925001300061 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje nájemní smlouvu P/008/2013 naše  
č. 0925001300061, jejímž předmětem  je pronájem místa na stožáru S-0568-024 k umístění 
měřiče rychlosti napájeného solární energií. Nájemcem je Statutární město Brno – Městská 
část Brno – Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným, pronajímatelem jsou 
Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno zastoupené Ing. Jaromírem Machálkem, 
generálním ředitelem ve věcech smluvních a Ing. Josefem Šarounem, provozně-technickým 
ředitelem ve věcech technických. 
Pověřuje starostu jejím podpisem v termínu do 24.5.2013. Smlouva je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
 
33. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Šlanhofem z 04/2013 a s realizací 
stavebních prací „Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“ 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Přístavba  
a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
PROFIPLAST, spol. s r.o. 
Vranovská 38, 614 00 Brno 
IČO: 449 64 544 
 
PSK Brno s.r.o 
Kabátníkova 2, 661 10 Brno 
IČO: 607 24 463 
 
MTc-stav,s.r.o. 
Slunečná 4, 634 00 Brno 



IČO: 255 38 543 
 
Svoboda a syn s.r.o. 
Jahodová 524/62, 620 00 Brněnské Ivanovice 
IČO: 255 48 531 
 
VAŠSTAV, s.r.o. 
Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
IČO: 469 64 541 
 
GipsCon, s.r.o. 
Tyršova 258, 664 42 Modřice 
IČO: 469 05 332 
 
PS BRNO, s.r.o. 
Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
IČO: 255 06 820 
 
Vratislav Šustr 
Babice nad Svitavou 331, 664 01 
IČO: 121 91 949 
 
Ubystav s.r.o. 
Cejl 487/18 
Brno 602 00 
IČO: 26969653 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 10 dnů. 
 
 
 
34. Pronájem objektu Klobásova 9 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zveřejnění  podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích,  záměru pronajmout budovu č.o. 9 č.p. 107, postavené na pozemku p.č. 588 a 
pozemek p.č. 588 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 581 m2, vše v k.ú. Starý Lískovec a 
zveřejnění záměru pronajmou budovu č.o. 9 č.p. 107, postavené na pozemku p.č. 588 a 
pozemek p.č. 588 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 581 m2, vše v k.ú. Starý Lískovec 
prostřednictví realitní kanceláře   Akademie realit s.r.o., se sídlem Lidická 81, 602 00 Brno. 
Ukládá OSBB zajistit zveřejnění záměru pronájmu objektu Klobásova 9 a OVV sdělit 
souhlas s umístěním inzerce realitní kanceláři. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 


