
Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.9.2013 
 
1. Výměna bytů – oprava usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13 přijaté na své 87. schůzi konané 
dne 3.7.2013.  
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, na dobu neurčitou, 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, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné. 
 
2. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 
156.531,00 Kč. 
 
3. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele  
a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 

� GipsCon, s.r.o., Modřice, Tyršova 258, 664 42 Modřice  
� ELGOM,  spol. s r.o., Brno, Sovinec 463/26, PSČ 639 00  
� PRESL s.r.o., Brno, Komárovská 663/3, PSČ 617 00  
� ENTRADA s.r.o., Brno, Životského 30, PSČ 618 00  

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. 
 
 
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 20741/13/OKH 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje  č.20741/13/OKH mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo 
nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupeným  JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem a Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou 
Bc. Vladanem Krásným, starostou. Předmětem  této smlouvy je poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na „Dovybavení 
speciálního hasičského vozidla Ford Transit a výstroj a výzbroj členů jednotky“ ve výši  
30 000,- Kč, přičemž základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn uznatelných výdajů na 
realizaci akce činí 42 860,-Kč. 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 20741/13/OKH je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
 
5. Dohoda o užívání pozemku pod trafostanicí – E.ON, p.č. 556/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody 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. Bc. Vladanem 
Krásným a a. s. E.ON Distribuce, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  
IČ 28085400 podle předloženého návrhu, který je přílohou zprávy. 
Stanoví pro rok 2013 cenu nájmu ve výši 279,- Kč za m2 a rok. 
Ukládá OVš ÚMČ předložit smlouvu oběma stranám k podpisu neprodleně po vyhotovení 
zápisu z 93. schůze Rady MČ. 
 
6. Pronájem části pozemku garážového dvora p.č. 2707 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu části garážového dvora na 
pozemku p. č. 2707 podle smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 05 00144 výpovědí  
k 31. 10. 2013. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
pětapadesátiny pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2707 k. ú. 
Starý Lískovec, od 1. 12. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod 
bodem 7/48.  
 
7. Pronájem části pozemku p.č. 2470 k.ú. Starý Lískovec pro umístění billboardu – 
outdoor akcent s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2470 
k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec 
zastoupenou starostou p. Bc. Vladanem Krásným a outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova 
1638/18, 140 00 Praha, IČ 00545911, zastoupený jednatelem Ing. Richardem Fuxou podle 
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je umístění a provozování billboardu. Smlouva  
je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
8. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajištění zimní údržby chodníků a schodů na 
celém území MČ Brno – Starý Lískovec, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zimní údržba chodníků a schodů na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“, ve variantě 
pouze zimní údržba, podle předložené cenové nabídky ze dne 20. 9. 2013 zhotovitele .A.S.A. 
Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 489 08 746. 
Pro případ, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění 
předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 20. 9. 2013 dalšího 
zhotovitele Skala David, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí, IČO 74594232.   
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali  
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 25. 10. 2013.  
 
9. Veřejná zakázka malého rozsahu – Obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – 
Starý Lískovec, lokalita A, B a C2, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec, lokalita A, B a C2“, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 20. 9. 2013 zhotovitele .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., 
Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 489 08 746. 
Pro případ, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění 
předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 20. 9. 2013 dalšího 
zhotovitele  FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČO 28297849 .   
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali  
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 25. 10. 2013.  



10. Užívání bytu na ul. Oderská 2 v Brně 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí potřebu ukončení nájemního vztahu k bytu, 
který se nachází na ul. Oderská 2 v Brně – Starém Lískovci, o velikosti 2+1. 
Ukládá OSBB zajistit vytipování vhodného náhradního bytu pro nájemkyni. 
 
11. Odstoupení od smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odstoupení od  Smlouvy o nájmu nemovitosti 
uzavřené dne 22.11.1999 mezi Městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na 
straně pronajímatele a TJ Tatran Starý Lískovec o.s., IČ: 44995741, se sídlem Klobásova 79, 
625 00 Brno, na straně nájemce,  a  pověřuje podpisem odstoupení od smlouvy JUDr. Milana 
Bedroše, advokáta, se sídlem Pekárenská 12, 602 00 Brno. Odstoupení od smlouvy je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zaslat usnesení Rady MČ JUDr. Milanu Bedrošovi. 
 
12. Trestní oznámení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání trestního oznámení pro podezření ze 
spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 trestního 
zákoníku a pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku,  
a  pověřuje podpisem trestního oznámení JUDr. Milana Bedroše, advokáta, se sídlem 
Pekárenská 12, 602 00 Brno. Trestní oznámení je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zaslat usnesení Rady MČ JUDr. Milanu Bedrošovi. 
 
13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování aplikačních služeb (ASP) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
aplikačních služeb (ASP) uzavřené  mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, na straně uživatele a firmou Vema, a.s., IČ: 26226511, se sídlem Okružní 
13a), 638 00 Brno, na straně poskytovatele. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá OVV zajistit podepsání dodatku č. 2 oběma smluvními stranami. 
 
14. Žádost o doplnění MIOS – Hotelová škola a Vysoká škola obchodní a hotelová, 
Bosonožská 9 - rozšíření 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje doplnění MIOS MČ Brno – Starý 
Lískovec k MIOS na ul. Jemelkova ze směru Bítešská a ze směru Klobásova viz. č. výkresů 
12a a 13b, které jsou součástí MIOS zpracovaného firmou HICON – dopravní značení s.r.o., 
Kohoutovická 610/116, 641 00 Brno – Žebětín,  o informační ceduli s nápisem Hotelová 
škola a Vysoká škola obchodní a hotelová,  
- na náklady Hotelové školy a Vysoké školy obchodní a hotelové 
- i v případě, že bude nutné ze směru Klobásova umístit směrovku na samostatný sloupek. 
Ukládá OVŠ informovat  Hotelovou školu a Vysokou školu obchodní a hotelovou, event. 
zajistit realizaci. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 28 – rozdělení SPOD, navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 



16. Úprava usnesení č.16 přijatém na 91.schůzi Rady MČ Brno – Starý Lískovec konané 
dne 28.8.2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec upravuje usnesení č. 16 přijaté na své  91. schůzi konané dne 
28.8.2013 a to tak, že z výčtu subjektů uvedených v usnesení, se kterými má být uzavřena 
smlouva o zajištění reklamní činnosti, vyjímá společností MOTeC spol. s r.o., se sídlem 
Slunečná 4, 634 00 Brno. 
 
17. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,koupě nového 
konvektomatu do školní jídelny ZŠ Bosonožská v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00119 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,koupě nového konvektomatu do 
školní jídelny ZŠ Bosonožská v Brně – Starém Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
Miroslavem Bílkem, Majdalenky 13/852, 638 00 Brno, IČ: 681 35 122, pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Výběr zhotovitele a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodatečné stavební práce MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“ 
  
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 13 00118 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Dodatečné stavební 
práce MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, 
MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou Svoboda a syn s.r.o., IČ: 25548531 zastoupenou Františkem Otřískalem, jednatelem 
společnosti se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brněnské Ivanovice, pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Rozpočtové opatření č. 29 – přesun v rámci školství – vybavení MŠ Kosmonautů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
20. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna – potvrzení souhlasného 
stanoviska RMČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 8 z 15. schůze Rady Městské části 
Brno – Starý Lískovec ze dne 18. 5. 2011 k dokumentaci stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ 
(předelektrizační úprava) Zastávka u Brna“ i po aktualizaci 08/2013. 

 
21. Snížení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna – autobusová linka 69 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje snížení neúčelové dotace z rozpočtu 
města Brna na rok 2014 maximálně o částku 300 tis. Kč  a to za účelem úhrady nákladů města 
Brna na doplnění systému městské hromadné dopravy dle návrhu městské části Brno – Starý 
Lískovec s tím, že požadavkem MČ Brno – Starý Lískovec je, aby autobus č. 69 zajížděl na 
ul. Labskou jednou za hodinu a to v době od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 18:00. 
Ukládá OVŠ informovat o tomto usnesení OD MMB. 
 
 



 
 
 
 


