
Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 
 
1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná, nar. 29.10.1961, Sevastopolská č.o. 9, č. bytu 27, 
Brno, dlužná částka činí 25 156 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
2. Výměna plynového ohřívače v objektu na ulici Točná 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu plynového ohřívače na vodu v objektu na ulici 
Točná 5, 625 00 Brno společností Instalotherm Veselka, s.r.o., K Berce 3, 642 00 Brno, IČ 
26912538 za celkovou cenu 15 800,- Kč bez DPH. 
 
 
3. „Pravidelný úklid stavby občanské vybavenosti č.o.4, č.pop.260 na ul. Oderská v Brně“ – 
nabídkové řízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje text Výzvy k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Pravidelný úklid stavby občanské vybavenosti č.or. 4, č.pop. 260 
na ul. Oderská v Brně“, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Jedná se o veřejnou 
zakázku malého rozsahu, která není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Schvaluje vypsání nabídkového řízení, ve kterém budou osloveni tito uchazeči: 
 
Úklidový servis ŠKAROUPKA s.r.o., Bratislavská 14, 602 00 Brno, IČ:28316975 
SLUŽBY JS s.r.o., Kounicova 688/26, 611 35 Brno-Veveří, IČ: 27684547 
Luboš Macháček, Opálkova 756/12, 635 00 Brno, IČ: 46240322  
SMÍTKO, s.r.o., Kounicova 26, 611 35 Brno, IČ: 25555723 
Šmardová Romana, Zikova 2104/4, 62800 Brno, IČ: 328354919 
Ing. Martin Podoba, Bzenecká 4200/9, 628 00 Brno, IČ: 7234 86 74 
Kamila Sládková, Záhřebská 2492/19, 61600 Brno, IČ: 15192482 
 
 
4. 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.11, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec  
a   Janou Tomáškovou, nar. 20.9.1955. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013. 
 
 
5. 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.13, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 6, v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec  
a Jiřinou Páčovou,  nar. 27.6.1970. 



Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013. 
 
 
6. 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.38, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec  
a Zdeňkem Peškou, nar. 30.7.1983. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013. 
 
 
7. 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. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou,  
1 rok, regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Petrou Svobodovou, nar. 16.9.1974. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013.   
 

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. 17, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Josefem Svobodou, nar. 30.11.1950. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013.   
 
 
9. 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. 26, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o.23 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou,  
3 měsíce, regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Marií Havelkovou, nar.18.10.1954 a po uplynutí této lhůty již smlouvu o nájmu bytu 
neprodlužovat. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013.   
 
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení nájmu bytu k bytu zvláštního určení č. 37 
o velikosti 3+1 v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno – Starý Lískovec, nájemce 
Michaela Rennerová, nar. 24.11.1980. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení a vyzvat k vyklizení bytu do 31.7.2013. 
 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení nájmu bytu k bytu č. 9, v bytovém domě 
na ulici Kurská  č.o.8 v Brně – Starém Lískovci nájemcům Arpádu a Heleně Horváthovým. 



Pověřuje OSBB informovat žadatele o usnesení do 31.7.2013 a OVV podat k MS návrh na 
vyklizení bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o.8 v Brně – Starém Lískovci. 
 
 
12. 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 2+1, v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 37, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec                 
a Zdeňkem Valáškem, nar. 19.5.1968,  na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2013.   
 
 
13. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 8, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec                 
a Jaroslavem Nebenführem, nar. 13.10.1944 a Miroslavou Nebenführovou, nar. 29.9.1944, na dobu 
určitou 2 let, regulované nájemné 
a 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 8, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Josefem 
Broučkem, nar. 19.12.1984, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2013.   
 
 
14. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 3, Brno, vel. 2+1, cena oprav 365 359 Kč, reg. č. 008/13, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Ing. Janu Chaloupkovi. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 365 359 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. 5 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Ing. Janem Chaloupkou. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.7.2013.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013. 
 
 
15. 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 26. 
jednání konaném dne 17.6.2013, že byt Ulice Kosmonautů č.o. 23, byt č. 45,  velikost 1+kk- bude 
pronajat jako předem opravený. 
 
 
 
 



 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.2, ulice Kurská č.o.6, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00055 o zániku nájmu bytu 
k bytu č.2, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a  Michalisem 
Alexandridisem. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00055 smluvním stranám 
k podpisu do 31.7.2013. 
 
 
17. 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 Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Silvií Cigáňovou, nar. 19.1.1976. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.7.2013.  
 

 
18. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Ulice Kosmonautů č.o. 19,  
č. bytu 12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce Zdeňka Pongrácová, nar. 8.10.1934, Ulice Kosmonautů č.o. 19, č. bytu 
12, Brno, dlužná částka činí 44 917 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
 
19. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská  
č.o. 3, č. bytu 30 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce David Skoupý, nar. 27.9.1978, ulice Sevastopolská č.o. 3, č. bytu 30, 
Brno, dlužná částka činí 47 071 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
20. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Ulice Kosmonautů č.o. 23, č. 
bytu 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce Květoslava Winklerová, nar. 1.8.1936, Ulice Kosmonautů č.o. 23,  
č. bytu 27, Brno, dlužná částka činí 19 364 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 



 
21. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č. bytu 41 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce Margita Lázoková, nar. 11.5.1945, Sevastopolská č.o. 9, č. bytu 41, 
Brno, dlužná částka činí 12 937 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
22. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, ulice Kurská č.o. 4, č. bytu 20 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce Tereza Cenková, nar. 22.8.1990, ulice Kurská č.o. 4, č. bytu 20, Brno, 
dlužná částka činí 24 284 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
23. Prodloužení nájemní smlouvy MUDr. Františka Zahradníčková, Kurská 2, 625 00 Brno 
s účelem užívání ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
24.  Žádost o splátkový kalendář, uživatel bytu č. 9 na ulici Labská č.o. 31 v Brně – Starém 
Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu prověření dcer 
nájemkyně a možnosti splácení dluhu z jejich strany. 
 
 
25. Oplocení areálu Zapletal-kovo, a.s. – vyjádření k záměru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá starostovi a místostarostovi MČ Brno – Starý Lískovec 
vstoupit do jednání s firmou Zapletal-kovo a.s., ČEVS a.s. a Úřadem pro zastupování státu  
ve věcech majetkových za účelem zachování potřebného prostoru pro dovoz a odvoz  imobilních 
dětí do ZŠ a MŠ El. Přemyslovny. 

 
 
26. Dodatek č.2 ke smlouvě o odvádění srážkových vod – prodejna Albert, p.č. 2458 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o odvádění srážkových 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1045312 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec jako vlastníkem pozemku p. č. 2458 k. ú. Starý Lískovec, a.s. Brněnské 
vodárny a kanalizace, se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 jako dodavatelem  
a a.s. AHOLD Czech Republic se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ 44012373 jako 
odběratelem. Předmětem dodatku je zvýšení dlouhodobého srážkového úhrnu a z něho vyplývající 
zvýšení ročního množství odváděných srážkových vod z 447 m3 na 483 m3. 



27. Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 244/6 až 244/15 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 244/6 a 244/8 – 244/14  k. ú. 
Starý Lískovec Městské části Brno – Starý Lískovec za účelem pronájmu vlastníkům přilehlých 
rodinných domů v ul. U Hřiště na předzahrádky. 

 
 
28. Výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052 ze dne  
25. 6. 2009 se zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, IČ 607 22 126. 
Výpověď smlouvy je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání.  
 
 
29. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajištění celoroční komplexní údržby veřejné zeleně  
a obsluhy odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec, v lokalitě D, návrh 
smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00074 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00074, uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a zhotovitelem A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., 
Korejská 4, 616 00 Brno, IČ 489 08 74, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání,  
za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně a blíže specifikovaných ploch  
a obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec, v lokalitě D 
2)doba plnění – od 1. 8. 2013 na dobu neurčitou  
3)cena za dílo – údržba veřejné zeleně roční paušální částka na 1 m2 10,35 Kč bez DPH, měsíčně 
89 664,46 Kč bez DPH a příslušná sazba DPH, 1 skutečná manipulace s 1 odpadkovým košem  
21,- Kč bez DPH a příslušná sazba DPH.  
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu  
do 31.7. 2013.  
 
 
30. Úprava plochy veřejné zeleně ul. Irkutská 8, návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00076 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00076, uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a zhotovitelem FoxDen, s.r.o., Kroupova 36,  
625 00 Brno, IČ 292 06 944, která je autorizovanou přílohou č. 4 bodu tohoto jednání, za těchto 
podmínek: 
1)předmět smlouvy – Úprava veřejné zeleně p.č. 2405/9 k.ú. Starý Lískovec, ul. Irkutská 8, 
spočívající v dodání a umístění palisádového plůtku jako překážky prošlapu, včetně výsadby keřů  
a zatravnění  
2)doba plnění – od 4. 7. 2013 do 31. 8. 2013 
3)cena za dílo 29 500 Kč bez DPH / 35 695 Kč s 21% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu  
do 4. 7. 2013.  
 
 
 
 
 



31. Údržba pozemku p.č. 2395/2 k.ú. Starý Lískovec, při ul. Kyjevská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu předání právníkovi. 
 
 
32. 1.úprava plánu VHČ pro rok 2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s 1. úpravou plánu VHČ pro rok 2013, která spočívá 
v navýšení nákladů v položce č. 538 – ostatní daně a poplatky, kolky a v položce č. 591 – daň 
z příjmů. 
 
 
33. Zahájení předinvestiční přípravy – účelová komunikace Labská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zahájení předinvestiční přípravy pro 
rekonstrukci účelové komunikace ulice Labská ve spodní části, 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. 
 
 
34. Výměna písku v pískovištích v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výběr firmy FoxDen, s.r.o., Kroupova 36,  
625 00 Brno, IČ 29206944 v ceně 143 424,- Kč vč. DPH pro kompletní výměnu písku 
v pískovištích v MČ Brno – Starý Lískovec, vzor objednávky a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Ukládá OVŠ objednávku odeslat. 
 
 
35. Doplnění tržního řádu – tržní místo v Klubu Pepino 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zřízení prodejního místa a jeho zařazení  
do nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, do  hlavy B, tržní místa: 
na p.č. 439/1 v k.ú. Starý Lískovec před Klubem Pepino s bowlingem, Bosonožská 7b, 625 00 
Brno, o rozloze 10m2 pro prodej rychlého občerstvení a zmrzliny. 
Ukládá v Tržním řádu nechat opravit u restauračních zahrádek, kde u Klubu Pepino je místo  
p.č. 998/9 k.ú. Starý Lískovec uvedeno mylně p.č. 898/9 k.ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVŠ odeslat žádost na ŽÚ MMB. 
 
 
36. Výpověď smlouvy o dílo A.S.A Služby Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. S 09V650001 
jejímž předmětem je zajištění čistění komunikací a ostatních dopravních ploch a zimní údržby 
komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Brno – Starý Lískovec. Smlouva byla uzavřena 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno 
zastoupenou starostou Vladanem Krásným a firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 
616 00 Brno, zastoupenou jednatelem Pavlem Graclem.  
Pověřuje starostu jejím podpisem a OVŠ odesláním výpovědi. 
 



37. Žádost o prodloužení lhůty k vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodloužením lhůty k vyklizení a vrácení bytu č. 2 na ul. 
Sevastopolská 9 v Brně, jehož nájemci jsou manželé Lenka a Rostislav Krčkovi, a to do 31.8.2013. 
Ukládá OVV sdělit manželům Krčkovým usnesení Rady MČ. 
 
 
38. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu  
č. 48 o velikosti 1+0 na ul. Kosmonautů 23 v Brně  proti Ladislavu Janíčkovi. 
Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno.  
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. 
 
 
39. Rozpočtové opatření č.20 – navýšení příspěvku ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 20, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
40. Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Labská 27 a souhlas se zadáním veřejné 
zakázky – nábytkové vybavení tříd, opravy elektroinstalace a ústředního topení 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s tím, aby příspěvková organizace, ZŠ Brno, Labská 27, 
vystupovala jako zadavatel veřejné zakázky při pořizování nového školního nábytku v hodnotě  
240.000,-Kč.  
Schvaluje navýšení příspěvku na provoz v celkové částce 320.000,-Kč pro ZŠ Brno, Labská 27 a to 
konkrétně na opravu elektroinstalace v átriu v částce 30.000,-Kč, opravu ústředního topení u bazénu 
v částce 50.000,-Kč  a nákup školního nábytku v částce 240.000,-Kč.  
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí obratem informovat ředitele školy, Mgr. Petra Urbánka, a zajistit 
převod financí. 
 
 
41. Rozpočtové opatření č.21 – pořízení nábytku do MŠ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 21, , které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
42. Výběr zhotovitele 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 schvaluje firmu Bc.Stanislav Staněk, V Újezdech 6a, 612 00 Brno,   
IČO:  44088949 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Stěhování ÚMČ Brno 
– Starý Lískovec, Klobásova 9 do budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ za podmínky, že 
doplní svoji nabídku ze dne 6.6.2013, obsahující jen jednotkové ceny za pracovní úkony,  
i o celkovou předpokládanou cenu za tuto zakázku tj. za přestěhování ÚMČ z ul. Klobásova 9 na ul. 
Oderská 4, a to nejpozději do 10.7.2013. 
V opačném případě Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu A+A RENAX,s.r.o., Přízová 
3, 602 00 Brno, IČO:  25568388. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 



 
43. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového 
konvektomatu do školní jídelny ZŠ Bosonožská v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Miroslav Bílek, Majdalenky 13/852, 638 00 Brno, 
IČ: 681 35 122 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového 
konvektomatu do školní jídelny ZŠ Bosonožská v Brně – Starém Lískovci“ ve variantě C. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
44. Dodatek č.3 ke SOD č. 09 9 500 13 00045, Zpráva o jednání s vyzvaným zájemcem, 
Protokol z jednání s vyzvaným zájemcem a hodnocení nabídky na akci „Stavební úpravy 
Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu o jednání s vyzvaným zájemcem 
a protokol z jednání s vyzvaným zájemcem a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění 
podle ustanovení § 23 odstavec (7) písmeno a) Zákona pro zadání dodatečných stavebních prací 
veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00045 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 firmou KP stavby, s.r.o. se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, 
IČO: 255 94 516. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek č.3 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
45. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky s hodnotícími kritérii a seznam firem. 
Zadávací podmínky s hodnotícími kritérii jsou přílohou tohoto materiálu.  
 
Seznam firem: 
 
STAVOPROJEKTA, spol. s r.o. 
Kounicova 67 
602 00 Brno 
IČ: 18824307 
 
Ing. Jiří Šlanhof 
Bezručova 7 
678 01 Blansko 
IČ: 689 03316 
 
B.H.engineering, s.r.o. 
Horní 206/12 
586 01 Jihlava – Staré Hory 
IČ: 269 77 125 
 
ATRIS, s.r.o. 
Soběšovice 270  



739 38 Soběšovice 
IČ: 286 08 909 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 5 dnů od obdržení 
oficiálního výpisu z RMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
 
46. Odečet ceny za neprovedení díla a 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 smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00052, jejího 
ustanovení čl. 4 odst. 4.3., odečet částky 12 215,50 Kč bez DPH za neprovedení 1. pokosu trávníků 
ul. Bosonožská, část Irkutská sudá, Irkutská lichá, Kyjevská 17-13, část vnitroblok Kyjevská  
x Irkutská, část Krymská 5-15, vnitroblok a okolo MŠ Bosonožská, část Sevastopolská lichá,  
o výměře 24 431 m2 a ustanovení čl. 6 odst. 6.3., uložení smluvní pokuty  za 6/2013 ve výši 1,2% 
za neprovedení služeb ve sjednaných lhůtách tj. 2 067,75 Kč bez DPH, 0,5% za neprovedení služeb 
ve sjednané kvalitě tj. 861,56 Kč bez DPH a 20% za neprovedení prací komplexní údržby veřejné 
zeleně v náhradní lhůtě tj. 34 462,57 Kč bez DPH, celkem 37 391,88Kč bez DPH, zhotoviteli 
komplexní údržby veřejné zeleně a chodníků společnosti Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, 
IČO 60722126.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o. do 17. 7. 2013. 
 
 
47. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž nábytku 
pro MŠ na ulici Kosmonautů 2“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 13 00078 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž 
nábytku pro MŠ na ulici Kosmonautů 2“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - 
Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou BENJAMÍN s.r.o. 
zastoupenou Ing. Liborem Jordánem, jednatelem společnosti se sídlem Hradišťská 766, 687 08 
Buchlovice, IČ:25523414. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 


