
Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.10.2013 
 

1. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 8, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 
43, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2013. 
 
 
2. Výměna bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2013.  
 
 
3. Výměna bytů  
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.7, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 33, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2013.   
 
 
4. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 45, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2013.  
 
 
5. 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 28. jednání konaném dne 30.9.2013, že byt  
ulice Dunajská č.o. 45, Brno, byt č. 10,  velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
ulice Kurská č.o. 6, Brno, byt č. 1,  velikost 1+kk - bude pronajat dle bodu 2. – pronájem bytů 
při výjimečně  mimořádné tíživé situaci žadatele – Metodiky oprav volných bytů. 
 
6. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 32 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 39, Brno, vel. 2+kk, cena oprav 326 354 Kč, reg. č. 012/13, smlouva o nájmu 



bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Petře Špačkové, bytem Horácké 
náměstí, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 326 354 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. 32 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 39, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Petrou 
Špačkovou. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 13 v bytovém domě na ulici Osová č.o. 2, Brno, vel. 2+kk, cena 
oprav 257 031 Kč, reg. č. 013/13 smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné, žadateli Veronice Ruberové, bytem Točná 19, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 257 031 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. 13 v bytovém domě na ulici Osová č.o. 2, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Veronikou 
Ruberovou. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2013.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2013. 
 
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.10, ulice Dunajská č.o. 45, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00078 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.10, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00078 smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2013. 
 
 
8. Žádost o předběžné stanovisko ke stavbě: Přístavba skleníku, sociálních místností, 
přístřešku na pozemku p.č. 977/1 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává předběžné souhlasné stanovisko ke stavbě: Přístavba 
skleníku, sociálních místností a přístřešku na pozemku p. č. 977/1 k. ú. Starý Lískovec. 

 
9. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením  
-1 ks Prunus fruticosa pod č. 4 Znaleckého posudku č. 85-1 716/13 ze dne 9. 6. 2013, 
rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2463/16 k.ú. Starý Lískovec, ul. Karpatská 9,  
-1 ks Acer pseudoplatanus dle Znaleckého posudku č. 250-6/2013 ze dne 3. 6. 2013, 
rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2742 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 4, 
-1 ks Pinus nigra pod č. 3 Znaleckého posudku č. 64/1 695/13 ze dne 19. 5. 2013, rostoucího 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2787 k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 11-12 
Nesouhlasí se skácením 2 ks Ulmus minor dle žádosti , rostoucích na pozemku veřejné zeleně 
p.č. 77 k.ú. Starý Lískovec, ul. Hermannova před č. 5.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatelku s tímto usnesením do 31. 10. 2013.   
 



10. Ustavení a jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na 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 pro veřejnou zakázku „Celoroční komplexní údržba veřejné 
zeleně, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec“ ustavuje a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve 
složení  
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Mgr. Jarmila Prátová 

3. člen: Ing. Martin Šimek  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  pondělí 11. 11. 2013 od 14,00 hod.,  v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ustavuje a jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve 
složení 
 

1. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

2. člen: Ing. Rostislav Maleňák 

3. člen: Ing. Jaroslav Běťák 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje za každého člena hodnotící komise 
jeho náhradníka 

náhradník za 1. člena: Mgr. Jiří Dvořáček 

náhradník za 2. člena: Petr Bohumel 

náhradník za 3. člena: Bc. Jarmila Kaplanová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: pondělí 18. 11. 2013  
od 14,00 hod.,  v sídle zadavatele – Oderská 4, 625 00 Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení  
a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
 



11. Ustavení a jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnotící  
komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku „Letní a  
zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Letní a zimní údržba chodníků na 
celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ ustavuje a jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami uchazečů ve složení  
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Mgr. Jarmila Prátová 

3. člen: Ing. Martin Šimek  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  pondělí 11. 11. 2013 od 12,00 hod.,  v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ustavuje a jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve 
složení 
 

1. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

2. člen: Ing. Rostislav Maleňák 

3. člen: Ing. Jaroslav Běťák 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje za každého člena hodnotící komise 
jeho náhradníka 

náhradník za 1. člena: Mgr. Jiří Dvořáček 

náhradník za 2. člena: Petr Bohumel 

náhradník za 3. člena: Bc. Jarmila Kaplanová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: pondělí 18. 11. 2013  
od 12,00 hod.,  v sídle zadavatele – Oderská 4, 625 00 Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení  
a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
 
 



12. 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 75 615,50 Kč bez DPH za neprovedení 
jednoho pokosu trávníků I. kategorie o výměře 151 231 m2 a ustanovení čl. 6 odst. 6.3., 
uložení smluvní pokuty za 9/2013 ve výši 1,2% za neprovedení služeb ve sjednaných lhůtách 
tj. 1 306,95 Kč bez DPH a 20% za neprovedení prací komplexní údržby veřejné zeleně 
v náhradní lhůtě tj. 21 782,57 Kč bez DPH, celkem 23 089,52 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. 10. 2013. 
 
 
13. Návrh provozního řádu „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“ ulice 
Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
14. Výběr zhotovitele pro rekonstrukci hřiště U pošty 1-9 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výběr zhotovitele rekonstrukce dětského 
hřiště U pošty 1-9 a to: Hřiště, s.r.o, Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 v maximální 
ceně díla 946 172,- Kč vč. DPH. 
S ohledem na termín realizace ukládá zařadit tuto finanční částku do rozpočtu na rok 2014, 
předložit RMČ smlouvu ke schválení. 
Ukládá OVŠ sdělit dotčeným firmám výsledek jednání RMČ. 
 
 
15. Vyjádření k umístění dopravního značení na pozemku p.č. 1684/56 v k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s umístěním dopravní značky B1 + 
dodatkovou tabulku E13 ( mimo vozidla s povolením E.ON ČR s.r.o. ) při vjezdu na účelovou 
komunikaci vedoucí k areálu rozvodny TR 110/22 kV Bohunice E.ON ČR s.r.o., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná se o sjezd ze silnice III. třídy ( 15272 
) na účelovou komunikaci, na ulici Jemelkova. 
Ukládá OVŠ sdělit žadateli výsledek jednání RMČ. 
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 30 – dotace z JMK pro JSDH, navýšení vlastních příjmů ze 
Dne radnice, přesuny v rámci zeleně, navýšení provozních výdajů úřadu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
 



17. Zrušení výběrového řízení a výzva k podání nové cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na parkovací stání na ulici 
Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  

1. s realizací veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na parkovací stání 
na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 

 
2. se zrušením  veřejné zakázky malého rozsahu ,,Projektová dokumentace na parkovací 

stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 

Schvaluje zadávací podmínky s hodnotícími kritérii a seznamem firem. Zadávací podmínky 
s hodnotícími kritérii jsou přílohou tohoto materiálu.  
 
Seznam firem: 

 
PK OSSENDORF s.r.o. 
Tomešova 1, 602 00 Brno 
IČO: 255 64 901 
 
SHB, akciová společnost 
Štefánkova 21, 602 00 Brno 
IČO: 253 24 365 
 
DIMENSE v.o.s. 
Hrnčířská 15, 602 00 Brno 
IČO: 277 53 379 
 
INTERPLAN-CZ, s.r.o. 
Purkyňova 79a, 612 00 Brno 
IČO: 607 22 061 
 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 7 dnů od 
výpisu 94.RMČ.  

 
 
18. Rozpočtové opatření č.31 – připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
poskytnutí transferu Magistrátu města Brna ve výši 200 tis. Kč na připojení objektu ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, k Metropolitní síti města Brna a schválit  RO č. 31, které je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
19. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 13 00097 na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1  
ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00097 na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec“mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je  Statutární město Brno,  
MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 



STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67,  602 00  Brno, IČ: 18824307 a pověřuje 
starostu MČ jeho podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
20. Dohoda o ochraně objektu a majetku prostřednictvím pultu centralizované ochrany 
objektu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o ochraně objektu a majetku 
prostřednictvím pultu centralizované ochrany objektu mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou policií Brno, se sídlem Štefánikova 43, 602 00 Brno a Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno. Předmětem této 
Dohody je  zajištění ochrany objektu Úřadu městské části města Brna Brno – Starý Lískovec, 
Oderská 4, Brno, a majetku v něm prostřednictvím pultu centralizované ochrany objektu 
instalovaného v budově Městské policie Brno a provádění úkonů a opatření s tímto 
souvisejících. Dohoda je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit podepsání Dohody oběma smluvními stranami. 
 
 
21. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy objektu Krymská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Znalecký posudek č. č. 886-361-2013  ze dne 
30.9.2013 ve věci zjištění obvyklé ceny nájemného p.č. 2370 a 2371 a staveb na parcelách  
se nacházejících a stanovisko PhDr. Pavla Vojtka jednatele společnosti iOV, spol. s r.o., se 
sídlem Krymská 2, 625 00 Brno ze dne 8.10.2013 k navrhované výši nájemného dle 
uvedeného znaleckého posudku.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na platnosti současné smlouvy a po jejím ukončení 
v roce 2014 provede ÚMČ řádné výběrové řízení. 
 
Znalecký posudek a stanovisko PhDr. Pavla Vojtka jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 


