
Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 
 

1. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni 
Ludmile Vohnoutové, nar. 23.10.1928, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 470 352 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00181, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00181 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
2. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/8, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům Radomilu, nar. 
12.2.1948 a Haně, MUDr., nar. 12.9.1953, Říčkovým, za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění 
pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00180, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení 
předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00180 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
3. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/12, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Milanu, nar. 26.11.1957 a Jaroslavě, nar. 31.3.1958, Frišhansovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00179, která je autorizovanou přílohou 



bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00179 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
4. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/18  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/18, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Marii 
Oberreiterové, nar. 12.6.1935, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 
09 9 400 013 00178, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00178 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
5. Žádost o splátkový kalendář – bývalý uživatel bytu č. 14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně 
– Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s  bývalým uživatelem bytu č. 14 na ulici 
Kurská č.o. 2, Brno – Starý Lískovec na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a 
úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období od měsíce prosince r. 
2010 do měsíce srpna r. 2012 v celkové výši 146 431 Kč bez příslušenství v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 2 500 Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností 
uhradit poslední splátku do 30.11.2018 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po 
zaplacení dlužné jistiny.   
 
 
6. NŘ - „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu na ulici Oderská 4, Brno“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu na ulici Oderská 4, Brno“  byl vybrán 
uchazeč: Instalotherm-Veselka ,s.r.o., K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 26912538 jako 
nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  204 720,00 Kč bez DPH. 
 
 
 
 



7. Ocenění významných občanů městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje, aby za své mimořádné skutky ve vztahu 
k městské části Brno – Starý Lískovec byly oceněny 4 nominované osoby za přínos v kultuře 
a v oblasti výchovy a vzdělání. 
 
8. Navýšení příspěvku na provoz  Základní školy Brno, Labská 27) 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz na nutné výdaje  ve 
výši 1 000 000,- Kč, pro ZŠ Brno, Labská 27.  
Ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitele školy, Mgr. Petra Urbánka. 
Ukládá  OFIN  zpracovat rozpočtové opatření. 
 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků Statutárního města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se vydává Cenová mapa 
stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 10. 

 
10. Návrh rozšíření investičního záměru na akci „Rekonstrukce objektu na služebnu 
Městské policie Brno – západ“ – Labská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem rozšíření investičního záměru na akci 
„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno – západ“ – Labská 9. 
Ukládá OVš postoupit usnesení Rady MČ Odboru investičnímu MmB. 
 
 
11. Svěření pozemků p. č. 2395/3 a 2405/78 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVš zajistit zhotovení geometrického plánu, kterým 
bude oddělena část pozemku p.č. 2395/3 užívaná jako příjezdovou cestu a vstup do objektu na 
pozemku 328 k.ú. Starý Lískovec a následně podat žádost o svěření oddělené části. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá vydání usnesení ke svěření části pozemku  
p.č. 2405/78 k.ú. Starý Lískovec do doby, než bude jednoznačně stanoveno místo pro 
umístění trafiky. 
 
 
12. Skončení nájmu pozemku výpovědí  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
2405 k. ú. Starý Lískovec v obecné výpovědní lhůtě tři měsíce.  

 
 
13. Harmonogram blokového čištění pro rok 2014 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Harmonogram blokového čištění pro rok 
2014, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.  
Ukládá OVŠ vyvěsit termíny na úřední desku. 
 



 
14. Omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje, aby se na p.č. 1/2 k.ú. Starý Lískovec,  
na parkovišti před kostelem sv. Jana Nepomuckého umístila dopravní značka B1 
s dodatkovou tabulkou s výjimkou nebo zákaz zastavení B 28, podle vyjádření PČR DI. 
Ukládá OVŠ zahájit jednání v této věci. 
 
 
15. Zadávací podmínky pro realizaci Discgolfového  hřiště na Mikuláškově náměstí 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje, zadávací podmínky pro zpracování 
nabídky k výběrovému řízení realizace Discgolfového hřiště Mikuláškovo náměstí, které jsou 
přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá oslovit firmy: 

� HEPA group, s.r.o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26855071 
� Pavel Voloczek, Libeř 22, 252 41 Praha – západ, IČ: 72726041 
� JM DEMICARR, s.r.o., Bučovická 180, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 634 89 163 
� Ukládá OVŠ odeslat výzvy schváleným firmám. 

 
 
 
16. Přístřešky pro cestující, žádost o vyjádření k návrhu svěření 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí, že MČ Brno – Starý Lískovec 
budou svěřeny do správy Přístřešky pro cestující vybudované v rámci stavby: „Přestupní 
terminál Brno – Starý Lískovec, smyčka“ a stavby „Přestupní terminál Brno – Starý Lískovec, 
smyčka“.   
 
Jedná se o objekt 
SO 05 – přístřešek pro cestující, který je situovaný na pozemku p.č. 1684/72 k.ú. Starý 
Lískovec v pořizovací hodnotě 412 726,80 Kč stavby: „Přestupní terminál Brno – Starý 
Lískovec, smyčka“ 
a stavební objekt 
SO 006 – Přístřešek pro cestující, který je situovaný na pozemku p.č. 1684/186 v k.ú. Starý 
Lískovec v pořizovací hodnotě 169 540,60 Kč stavby: „Přestupní terminál Brno – Starý 
Lískovec, Osová“. 
 
 
17. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla v rámci blokového čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje proplatit žadateli částku ve výši  
1920,- Kč za odtah vozidla při blokovém čištění ze dne 21.10.2013. 
 
 
18. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla v rámci blokového čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje proplatit žadatelce  částku ve výši  
1920,- Kč za odtah vozidla při blokovém čištění ze dne 14.10.2013. 
 



19. Rozpočtové opatření č. 33 – navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím, přesun 
v rámci oddílu požární ochrany, veřejné zeleně aj. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
20. Rozpočtové opatření č. 34 – přesuny v rámci oddílu kultura 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 34, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
21. Oznámení zadavatele o rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na 
služby „Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje oznámení zadavatele o rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Letní a zimní údržby chodníků na 
celém území MČ Brno – Starý Lískovec“,  které je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu 
jednání.   
 
 
22. Oznámení zadavatele o rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na 
služby „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 oznámení zadavatele o rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem Celoroční  komplexní  údržba veřejné 
zeleně,  obsluha odpadkových košů a  likvidace  černých skládek, na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec“, které je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání.   
 
 
23. Výzva k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné 
zakázky „Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje  
 
1. výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, včetně zadávací dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky „Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec“,  která je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání 
 
2.  zájemce pro výzvu   

� .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
� Falky spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 620 00 Brno, IČ 28297849 
� AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ 

49356089 
 
3.  ustavení a jmenování komise zadavatele, jejíž jednání s vyzvaným/i zájemcem/i, se bude 
konat v sídle zadavatele Oderská 4, 625 00 Brno,  v tomto složení 

1. Bc. Vladan Krásný 
2. Mgr. Jiří Dvořáček 
3. Ing. Jiří Kudělka  
4. Bc. Jarmila Kaplanová 



5. Mgr. Jarmila Prátová 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením ihned.  
 
 
24. Výzva k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné 
zakázky „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  
 
1. výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, včetně zadávací dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky Celoroční  komplexní  údržba veřejné zeleně,  obsluha 
odpadkových košů a  likvidace  černých skládek, na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec“,  která je autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání 
2.  zájemce pro výzvu   

� .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
� Falky spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 620 00 Brno, IČ 28297849 
� AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ 

49356089 
� Karel Zeman, Černého 818/39, 635 00 Brno, IČ 62095773 
 

3.  ustavení a jmenování komise zadavatele, jejíž jednání s vyzvaným/i zájemcem/i, se bude 
konat v sídle zadavatele Oderská 4, 625 00 Brno,  v tomto složení 

1. Bc. Vladan Krásný 
2. Mgr. Jiří Dvořáček 
3. Ing. Jiří Kudělka  
4. Bc. Jarmila Kaplanová 
5. Mgr. Jarmila Prátová 

Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením ihned.  
 
 
25. „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu na ulici Oderská 4, Brno“ - SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami Statutární 
město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 625 00, zastoupená 
starostou Bc. Vladanem Krásným a společností Instalotherm – Veselka, s.r.o., K Berce 3,  
642 00 Brno, kde předmětem smlouvy je rekonstrukce plynové kotelny v objektu  Oderská 4, 
625 00 Brno 
Smlouvu o dílo zkontroloval právník úřadu, OFIN a je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
 


