
Informace z usnesení 91. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 28.8.2013 
 
 
1. Pravidelný úklid stavby občanské vybavenosti č.o.4, č.pop.260 na ul. Oderská v Brně – SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami Statutární 
město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, 625 00, zastoupená starostou 
Bc. Vladanem Krásným a společností SLUŽBY JS, s.r.o., Kounicova 688/26,  
611 35 Brno-Veveří, kde předmětem smlouvy je provádění úklidových prací (služeb) zhotovitelem 
na náklady objednatele v prostorách užívaných ÚMČ Brno – Starý Lískovec v objektu Oderská 4 
v Brně. Smlouvu o dílo zkontroloval právník úřadu, OFIN a je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
2. Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 
Brno, zastoupenou starostou   Bc. Vladanem Krásným a společností BOHEMIA ENERGY entity, 
s.r.o., Na Poříčí 1046, 1047/24-26,110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná Ing. Libor Holub a ukládá 
OSBB předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2013. 
 
 
3. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze 
sítě nízkého napětí uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, Klobásova 9, Brno zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným  
a společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupenou 
Ing. Hanou Danielovou a ukládá OSBB předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.8.2013. 
 
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor iOV spol. s r.o. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
 
 
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. 
8, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, a to 
jednoho roku, regulované  nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Šárkou Janeckou, nar. 3.8.1978.Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.9.2013. 
 
 
6. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00020, 
uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se 
sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zast. starostou p. Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem p. Mgr. 
Art. Petrem Koreckým, Vychodilova 11, 616 00 Brno, IČ 74099329, který je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, jehož předmětem je navýšení ceny díla z důvodu nenaplnění 



kapacity dobrovolnické práce na díle. Ukládá  odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2013.  
 
 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV SmB č.12/2012,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje   Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se   mění  a  doplňuje  Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna  č. 12/2012, o  místním   poplatku   za  provoz   systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a navrhuje poplatek pro poplatníka na r. 2014 ve výši 500,-Kč v sazbách :  
a) z částky 80,-Kč za kalendářní rok (na provoz systému nakládání s komunálním odpadem) a  
b) z částky 420 za kalendářní rok – skutečné náklady z předchozího kalendářního roku.  
 
8. Žádost SV Vltavská 17 o souhlas ke skácení dřeviny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Prunus cerasifera rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2257/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 17, dle žádosti SV Vltavská 17, 
Brno,Vltavská 246/17, IČ 01910698, ze dne 21. 8. 2013, bez náhradní výsadby a za podmínky, že 
žadatel provede skácení na vlastní náklady.Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto 
usnesením do 6. 9. 2013. 
 
 
9. Rozpočtové opatření č. 25 – navýšení grantu, náprava přepojení kanalizačních přípojek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
10. Řešení údržby veřejné zeleně, chodníků, obsluhy odpadkových košů  (lokalita A, B a C2, 
včetně zimní údržby chodníků C1 a D), po zrušeném výběrovém řízení  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
 
 
11. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úseky místních komunikací – chodníků v k.ú. Starý 
Lískovec, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění 
autorizované přílohy č. 3 bodu tohoto jednání. Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením 
seznámit Odbor dopravy Magistrátu města Brna nejpozději do 30. 8. 2013.  
 
 
12. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – Alois Mareček, Eva Marečková, Labská č. 37 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 28 o velikosti 3+1 na 
ulici Labská č.o. 37 v Brně, která byla  Aloisi Marečkovi a Evě Marečkové doručena dne 20.5.2013 
s podmínkou, že mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
pronajímatele a Aloisem Marečkem a Evou Marečkovou, na straně nájemce, bude ve lhůtě do 
31.8.2013 uzavřen Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28 na ulici Labská č.o. 37 v Brně, 
uzavřené dne 16.7.2001, Dodatku č. 1 ze dne 31.8.2011, Dodatku č. 2 ze dne 8.8.2012.Předmětem 
tohoto dodatku bude doba nájmu, a to na dobu určitou jednoho roku. Pokud k datu 31.8.2013 



nebude Dodatek č. 3 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí dnem 31.8.2013. Dodatek 
č. 3 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB sdělit  rozhodnutí RMČ  Aloisi Marečkovi a Evě  Marečkové a předložit jí 
k podpisu Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
 
13. Snížení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna –autobusová linka 69 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
 
 
14. Žádost o doplnění MIOS – Hotelová škola a Vysoká škola obchodní a hotelová, 
Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje doplnění MIOS MČ Brno – Starý Lískovec na sloupu 
VO na ul. Bosonožská o informační ceduli s nápisem Hotelová škola a Vysoká škola obchodní a 
hotelová na náklady Hotelové školy a Vysoké školy obchodní a hotelové.Ukládá OVŠ informovat  
Hotelovou školu a Vysokou školu obchodní a hotelovou, event. zajistit realizaci. 
 
 
15. Snížení rychlosti na ul. Klobásova, ul. Kosmonautů, ul. Labská 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec navrhuje, v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města 
Brna: 
- úpravu dopravního značení, snížení rychlosti na ulicích Klobásova, ul. Kosmonautů a ul. 

Labská na 30 km/hodinu.Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 
dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení ze schůze Rady MČ.  

 

16. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti a smlouvy 
darovací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
ikis, s.r.o., Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00 
Skanska a.s.,  Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00 
PROFIPLAST, spol. s r. o., Vranovská 38, 614 00 Brno 
Ing. Roman Benža, Merhautova 925/3, 613 00 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33 
MOTeC spol. s.r.o., Brno, Slunečná 4, PSČ 63400 
VALMONT CR,  spol. s r.o.,Brno, Nové Sady 34,  PSČ 60200 
FoxDen s.r.o., Brno, Kroupova 758/34, PSČ 625 00 
Josef Rejda, Brno, Bosonožská 329/7, PSČ 625 00 
Vratislav Šustr,  Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou 
Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno – Starý Lískovec 
 
Pověřuje  starostu podpisem těchto smluv. Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a 
propagace zájemce v rámci společensko-sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční 
dne 5.10.2013 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. Smlouvy jsou 
nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



 
17. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Projektová 
dokumentace na parkovací stání na ul. Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová 
dokumentace na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ a  schvaluje zadávací 
podmínky s hodnotícími kritérii a seznamem firem. Zadávací podmínky s hodnotícími kritérii jsou 
přílohou tohoto materiálu.  
Seznam firem: 

 
HBH Projekt spol. s r.o. 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 449 61 944 
Brněnské komunikace a.s. 
Renneská třída 787/1a 
639 00 Brno 
IČO: 607 33 098 
 
Silniční projekt, spol. s r.o. 
Šumavská 31 
602 00 Brno 
IČO: 469 68 822 
 
PK OSSENDRF s.r.o. 
Tomešova 1 
602 00 Brno 
IČO: 255 64 901 
 
VIAPONT, s.r.o. 
Vodní 258/13 
602 00 Brno 
IČO: 469 95 447 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 688/26 
611 36 Brno 
IČO: 449 60 417 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 7 dnů od výpisu 
91.RMČ.  
 
 
18. Rozšíření ustanovení Tržního řádu  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh na doplnění přílohy Nařízení Statutárního města 
Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád. Jedná se o doplnění části XXII. MČ Brno – Starý 
Lískovec, Hlava D – restaurační zahrádky – č.8 následovně: 
- p.č. 898/9 opravit na 998/9, doplnit p.č. 439/1 k.ú. Starý Lískovec, a výměru rozšířit na 150 m2.  
Ukládá OVŠ odeslat návrh na ŽÚ MMB. 
 



 
19. Smlouva o spolupráci – Petra Černocká 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Petrou Černockou, Dvouletky 383, Praha 10- 
Strašnice, 100 00. Předmětem dohody je kulturní vystoupení na akci „Den radnice“, která se 
uskuteční v areálu vícegeneračního hřiště na ulici Bosonožská v Brně – Starém Lískovci dne  
5.10.2013 v době od 15,00 do 16,00 hod.Smlouva o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSP zabezpečit podpis Smlouvy o spolupráci oběma stranami dohody. 
 
 
20.Udělení výjimky 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje výjimku  občanskému sdružení Živý Lískovec se sídlem 
Elišky Přemyslovny 27, Brno – Starý Lískovec  z vyhlášky č. 11/2011, o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, z ustanovení 
čl.1 odstavce 1   a povoluje  uspořádání  country-folkového open air festivalu v Brně  - Starém 
Lískovci, který se bude konat dne 7. 9.2013 v době od 12,00 hod. do 23,00 hod. Dále ukládá OSP 
seznámit o tomto usnesení žadatele, občanské sdružení Živý Lískovec. 
 



 


