
Informace z usnesení 92. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.9.2013 
 
1. Výběr žadatele o pronájem sociálního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pořadím žadatelek o pronájem sociálního bytu na 
pronájem bytu pro příjmově vymezené skupiny obyvatel dle nař. vl. č. 146/2003 Sb. č. 24  
o velikosti 1+kk v domě Zderadova č.o. 3 Brno. 
Pověřuje OSBB zaslat usnesení Rady městské části a seznam žadatelů o sociální byt 
Bytovému odboru Magistrátu města Brna nejpozději do 30. 9. 2013.   
 
2. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 40 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 3, Brno, vel. 3+1, cena oprav 200 406 Kč, reg. č. 010/13, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 200 406 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. 40 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2013.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2013. 
 
3. 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 27. jednání konaném dne 26.8.2013, že byt  
ulice Sevastopolská č.o.5, Brno, byt č. 4,  velikost 1+kk – bude pronajat jako předem 
opravený 
ulice Sevastopolská č.o.3, Brno, byt č. 9,  velikost 1+kk - bude pronajat jako předem 
opravený. 
 
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. 16, v bytovém domě na ulici Osová  č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
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. 30, v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 



6. 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. 1, v bytovém domě na ulici Labská  č.o.35 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.  
 
7. 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. 2, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
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. 14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
9. 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 Osová č.o.2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
10. 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. 7, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
11. 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. 13, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 



12. 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. 6, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 11 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, na dobu určitou, dvou let,  regulované nájemné.   
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2013.   
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.9.2013.   
 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 34, ul. Kosmonautů č.o.19, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00071 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.34, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00071 smluvním stranám 
k podpisu do 30.9.2013. 
 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 4, ul. Sevastopolská č.o.5, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00041 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.4, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00041 smluvním stranám 
k podpisu do 30.9.2013. 
 
17. Přechod nájemního práva dle § 708 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, že nastal přechod nájemního práva k bytu č. 
27, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování 
nájemce na syna. 
 
Odůvodnění:  



Pavlína Fialová, nar. 17.6.1974, je na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne 12.11.2001 
nájemkyní bytu č. 27 na ulici Labská č.o. 35 v Brně. Přípisem ze dne 12.12.2011 nájemkyně 
požádala  
o vystavení osvědčení o přechodu nájmu výše uvedeného bytu na svého syna Jakuba Pařízka, 
nar. 14.8.1993 s odůvodněním odstěhování nájemkyně do rodinného domu v obci Vysoké 
Popovice, stojícího na pozemku p.č. 792/2, již v roce 2009. V předmětném bytě zůstal údajně 
bydlet pouze syn, který v tomto bytě bydlí i nadále. 
Dle zjištění OSBB není pravdou tvrzení nájemkyně, že se v roce 2009 odstěhovala. 
Z evidenčního listu předmětného bytu ze dne 19.8.2013 je zřejmé, že v bytě jsou evidovány  
2 osoby, a to nájemce a syn nájemce. 
Dle § 689 OZ, odst. 3 – Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu 
změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, 
že tato změna potrvá déle, než dva měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli 
uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy 
změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost.  
Nájemkyně takové oznámení neučinila. 
 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení Rady městské části Brno – Starý Lískovec  
do 30.9.2013. 
 
 
18. Přechod nájemního práva dle § 706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 9, 
v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, 
Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2013. 
 
19. Společný nájem k bytu č. 15, Osová č.o.6, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 15, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 6, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 15, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 
6, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu 
bytu        na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2013.  
 
20. Společný nájem k bytu č. 10, Osová č.o.8, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 8, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 
8, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu 
bytu        na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2013.   
 
21. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 



Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2013.  
 
22. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.1, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2013.  
 
23. Výměna bytů  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.41, o velikosti 2+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2013.   
 
24. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemci bytu č. 11 
v bytovém domě na ulici Labská 31, Brno – Starý Lískovec.  
Pověřuje OSBB uzavřít s nájemcem bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Labská 31, Brno – 
Starý Lískovec Dohodu o poskytnutí slevy z nájemného do 30.9.2013. 
 
25. Dodatky č.1 a Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a dovádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatky č. 1 ke smlouvám č. 
4477,1063078, 2010006076, 1065506 a Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4591  uzavřené mezi 
Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. 1, Brno zastoupené Bc. Vladanem Krásným 
– starostou MČ Brno – Starý Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Hybešova 16, Brno, kde předmětem dodatků je změna zasílací adresy, z původně Klobásova 
č.o. 9, Brno na nově Oderská č.o. 4, Brno. 
Dodatky č. 1 a Dodatek č.3 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Ukládá OSBB předložit Dodatky č. 1 a Dodatek č.3 k podpisu smluvním stranám. 
 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor iOV, spol. s r.o. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVV zajistit znalecký posudek a předložit možné varianty postupu při vyvěšení 
záměru pronájmu a prodloužení smlouvy o nájmu. 
 
27. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – revokace usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 5 přijaté na 91. schůzi konané dne 
28.8.2013. 
Schvaluje uzavření Smlouvy 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. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2013.   



 
28.  Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na  finanční ohodnocení za práci v II.  pololetí 
školního roku 2012/2013 tyto ředitele: 
 

Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  
 

                                                      20.000,-Kč 

Mgr. Lenku Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-Kč 

Mgr. Margitu Kotásková, ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 
10 

                                                      20.000,-Kč 

pí. Hanu Milotová, MŠ Oderská 2                                                        10.000,-Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, Kosmonautů 2                                                        10.000,-Kč 

pí. Irena Andrlíková , MŠ Labská 7                                                        10.000,-Kč 

Mgr. Šárku Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                        10.000,-Kč 
 

 
Ukládá odboru OSP sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
29. Prostor pro volební kampaň ve Starolískoveckém zpravodaji 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidátů v rámci volební 
kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm) za poplatek 3.000,- Kč 
bez DPH. 
 
30. Změna rozpočtu projektu č. 1270049 grant z Nadace OKD „Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu věcné skladby nákladů projektu č. 1270049 / 
09 9 500 12 00101 „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky a  podání žádosti o změnu 
realizace projektu poskytovateli nadačního příspěvku Nadace OKD  se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČO 278 32 813.  
Ukládá odboru všeobecnému vypravit žádost do 20. 9. 2013.  
 
31. Vyřízení reklamací díla „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci – 
etapa V. a VI.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vyřízením reklamací č.j. 
MČBSLI/03201/13/Ovš/161/Kap ze dne 22. 5. 2013 a č.j. MCBSLI/03563/13/Ovš/161/Kap 
ze dne 5. 6. 2013 díla „Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“. 
Pověřuje OVŠ k zadání znaleckého posudku k prokázání vad plnění. 
 



 
32. 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 ustanovení čl. 6 odst. 6.3. smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 09 00052, uložení smluvní pokuty  za 8/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb  
ve sjednaných lhůtách tj. 2 214,34 Kč bez DPH a 20% za neprovedení prací v náhradní lhůtě  
tj. 36 905,67 Kč bez DPH, celkem 39 120,01 Kč 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 20. 9. 2013. 
 
33. Zadávací dokumentace pro veřejné zakázku „Letní a zimní údržba chodníků 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  „Letní a zimní údržba chodníků na celém 
území MČ Brno – Starý Lískovec“ a váhu dílčích hodnotících kriterií 

1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za zimní údržbu chodníků, 
zastávek, schodů a zpevněných ploch váha v oblasti 60 % 

2. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za letní údržbu chodníků, 
zastávek, schodů a zpevněných ploch váha v oblasti 40 % 

 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 20. 9. 2013. 
 
34. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Celoroční komplexní údržba veřejné 
zeleně, 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, 
obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec“ a váhu dílčích hodnotících kriterií 

1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za údržbu veřejné zeleně váha v oblasti 65 % 

2. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za obsluhu odpadkových košů váha v oblasti 20 % 

3. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za sběr a likvidaci zvířecích exkrementů  váha v oblasti 10 % 

4. kritérium: Celková výše nabídkové ceny za likvidaci černých skládek váha v oblasti 5 % 

 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 20. 9. 2013. 
 
35. Žádost o vyjádření k odkupu části pozemku p.č. 2395/3 k.ú. Starý Lískovec  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s odprodejem částí pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec pod příjezdovou 
cestou a vstupem do objektů na pozemku p. č. 328 k. ú. Starý Lískovec.  



36. Vyjádření k odkupu pozemku p.č. 1745/7 a části pozemku p.č. 1745/8 oba k.ú. Starý 
Lískovec – Zamazal ml. & spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, aby 
při posuzování žádosti Zamazal ml. & spol., s.r.o., se sídlem Kohoutova 34, 613 00 Brno  
souhlasilo s prodejem části pozemku p. č. 1745/8 (123 m2) pro výstavbu rodinného domu  
a nesouhlasilo s prodejem  pozemku p. č. 1754/7 pro výstavbu parkoviště - oba pozemky k. ú. 
Starý Lískovec. 

 
37. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení  bytu č. 37 o velikosti 
3+1 na Ulici Kosmonautů 17 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
38. Kontrola samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno – Starý 
Lískovec za období 1.1.2012 – 31.12.2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec vzít na 
vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části 
Brno – Starý Lískovec ze dne 9.7.2013 a vzít na vědomí Příkaz k odstranění zjištěných 
nedostatků ze dne 23.8.2013 vydaný starostou MČ Brno – Starý Lískovec,  který obsahuje 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k zamezení jeho opakování.  
Protokol o kontrole  a Příkaz k odstranění zjištěných nedostatků jsou přílohou tohoto bodu 
jednání.  
Ukládá Předložit materiál na XV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý 
Lískovec. 
 
39. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodatečné stavební práce MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí  
1. 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 
2. s oslovením následujícího uchazeče k podání cenové nabídky: 
Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brněnské Ivanovice, IČO: 255 48 531 
Ukládá OVš oslovit firmu k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 10 dnů. 
 
40. Dohoda o skončení SOD č. 09 9 500 12 00137 na akci „Projektová dokumentace na 
parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření předložené dohody o skončení 
smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00137 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“, jímž 
je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem 
Krásným a zhotovitelem Petrem Odehnalem se sídlem 9. května 11, 678 01 Blansko,  
IČO: 737 96 433. 
Návrh dohody o skončení smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  



41. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec d o p o r u ču je  Zastupitelstvu městské části Brno-
Starý Lískovec  s ch v á l i t  v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, 
odst. 3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na roky 2015–2019, který je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
42. Rozpočtové opatření č. 26 – vratka nevyčerpané dotace na volby, přesun v rámci 
zájmové činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
43. Výběr zhotovitele „Rekonstrukce dětského hřiště ul. U pošty 1-9“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec ruší výběrové řízení schválené usnesením RMČ č. 
11/85 RMČ  ze dne 19.6.2013,  jehož předmětem byla Rekonstrukce dětského hřiště ul. U 
pošty 1-9. 
Schvaluje nové zadávací podmínky pro zpracování nabídky k výběrovému řízení 
Rekonstrukce dětského hřiště ul. U pošty 1-9. 
 
Ukládá oslovit firmy: 

� Vladimír Matěja, Pavlovská 6, 623 00 Brno, IČ: 68700636 
� ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 PRACHATICE, IČ:25178644 
� Tomovy parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, 511 01 Turnov, IČ: 47470712 
� FLORA SERVIS Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ: 28341627 
� Hřiště,s.r.o, Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 

 
Rada MČ ukládá OVŠ informovat dotčené firmy o usnesení. 
 
44. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 565/2 za p.č. 566/11 k.ú. Starý Lískovec – 
aktualizace stanoviska MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec trvat  na souhlasném stanovisku ke směně části pozemku p. č. 566/1 (566/11 - 
30 m2) k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna za část pozemku p. č. 565 
(565/2  - 29 m2) k. ú. Starý Lískovec. 

 
45. 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. 
 

� Teplárny Brno a.s., Brno, Okružní 25, PSČ 638 00 
� A.S.A. Služby Žabovřesky,  s r. o.,  Brno, Korejská 4, PSČ 61600 
� Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno 

 
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. 
 
46. Rozpočtové opatření č.27 – přesun v rámci grantu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
47. 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 MČ Brno-Starý Lískovec trvá na usnesení ze dne 3. 7. 2013, 87. schůze, bod 28. 
Schvaluje do ukončení zadávacího řízení nadlimitních veřejných zakázek údržba veřejné 
zeleně, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ a letní a 
zimní údržba chodníků na celém území MČ, řešit předmětnou údržbu veřejné zeleně, obsluhu 
odpadkových košů a likvidaci černých skládek na lokalitě A, B, C2 a zimní údržbu chodníků 
na celém území  
MČ zakázkami malého rozsahu a v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro zajištění zimní 
údržby chodníků zadávací podmínky, které jsou autorizovanou přílohou č. 2 tohoto bodu 
jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1..A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746 
2.AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 
49356089 
3.FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČO 28297849 
4.Skala David, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí, IČO 74594232  
5.Roman Šustr, Raisova 491/11, 634 00 Brno, IČO 40969371, 
 
pro zajištění obsluhy odpadkových košů na lokalitě A, B a C2 zadávací podmínky, které jsou 
autorizovanou přílohou č. 2 tohoto bodu jednání  a oslovení níže uvedených firem k provedení 
cenové nabídky  
 
1..A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746 
2.AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 
49356089 
3.Jaroslav Bládek, Příčky 7, 625 00, Brno, IČO 40455807 
4.FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČO 28297849 
5.Skala David, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí, IČO 74594232  
6.Roman Šustr, Raisova 491/11, 634 00 Brno, IČO 40969371. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 18. 9. 2013. 
 
48. Smlouva o vzájemné propagaci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi 
společností KOMETA GROUP, a.s.,  IČ: 26296195, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno  
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, IČ: 44992785, se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno. Předmětem této smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy 



obou smluvních stran v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“. Předmětem smlouvy je  
i souhlas Rady městské části Brno – Starý Lískovec s užíváním znaku Městské části Brno – 
Starý Lískovec. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis smlouvy. 
 
49. Dodatek č.1 k Dohodě o používání výplatního stroje 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o používání 
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby uzavřené  dne 14.2.2008 mezi Českou 
poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, na straně 
jedné a  Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně druhé. 
Předmětem Dodatku č. 1 je změna sídla  a korespondenční adresy uživatele výplatního stroje   
a změna adresy, na které je umístěn výplatní stroj. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Ukládá OVV zajistit podpis Dodatku č. 1 smluvními stranami. 
 


