
Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 6.11.2013 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.45 v 6.podlaží domu na ulici  Ul.Kosmonautů, č.o. 23 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 45, situovaném v 6. podlaží domu č.o. 23, na ulici Ul. Kosmonautů 
v Brně“  byl vybrán uchazeč Svoboda a syn,  s r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 163 163 Kč bez 
DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č.31 v 8.podlaží domu na ulici Labská, č.o. 33 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 31, situovaném v 8. podlaží domu č.o. 33, na ulici Labská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč Presl, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno, IČ 26915791 jako nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  196 997 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č.3 
v 1.podlaží domu na ulici Kurská, č.o. 4 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 3, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 4, na ulici Kurská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou, 664 01, IČ 12191949 jako nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  80 733 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nesprávné napojení kanalizačních přípojek na splaškovou a dešťovou kanalizaci v Ulici 
Kosmonautů 
 
Rada MČ 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.1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu  
č. 21, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci.  
Předmětem Dodatku je pronájem sklepního boxu č. 21 o velikosti  1,30 m2 . 
Pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu          
do 30.11.2013   
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00173, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00173 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 45, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 6. podlaží 
domu č.o. 23 na Ulici Kosmonautů v Brně v celkové ceně 163 163 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se 
uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 



Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00173 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.11.2013. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00172, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00172 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s.r.o., stavební 
práce, Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 31, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 8. podlaží 
domu č.o. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 196 997 Kč bez DPH. Smlouva o dílo  
se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů 
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00172 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.11.2013. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00171, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00171 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 3, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. podlaží 
domu č.o. 4 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 80 733 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá 
dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 13 00171 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20.11.2013. 
 
9. Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno – 
Starý Lískovec, které jsou nedílnou součástí tohoto materiálu. 
 
10. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 1.12.2013 do 30.4.2014, spočívající ve snížení počtu vývozů u vytypovaných 
odpadkových košů dle autorizované přílohy č. 1 bodu toho jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit smluvní strany s tímto usnesením do 7. 11. 2013.  
 
11. Odečet ceny za neprovedení díla zhotovitelem 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 205 682,15 Kč bez DPH za neprovedení části 3. pokosu 
trávníků I. kat. na lokalitách A, B a C2 o výměře 113 448,3 m, za neprovedení 4. pokosu trávníků  
I. kat. na lokalitách A (s výjimkou u ZŠ Bosonožská), B (s výjimkou u ZŠ Labská) a C2 o výměře 
146 685 m2 a za neprovedení 5. pokosu trávníků I. kat. na lokalitách A, B a C2 o výměře 
151 231m2, zhotoviteli komplexní údržby veřejné zeleně a chodníků společnosti Ager, spol. s r.o., 
Kotlářská 51a, 602 00 Brno, IČO 60722126.  
Ukládá odboru finančnímu vystavit na částku ve výši 21 153,78 Kč fakturu pro Ager, spol. s r.o., 
Kotlářská 51a, 602 00 Brno a oboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti Ager s.r.o.  
do 20. 11. 2013. 
 



 
12. Vyjádření k prodeji – pronájmu části pozemku p.č. 862 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části  pozemku (cca 19 m2) p. č. 862 k.ú. 
Starý Lískovec. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, aby souhlasilo s prodejem části pozemku 
(cca 19 m2)  p.č. 862 k.ú. Starý Lískovec p. Josefu Rysovi, bytem Ečerova 1, Brno. 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu pozemku pod garáží p.č. 235 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu pozemku p.č. 235 k.ú. Starý 
Lískovec – pozemek pod garáží v důsledku úmrtí nájemců. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku pod garáží (20 m2) na p.č. 235 k.ú. 
Starý Lískovec, od 1. 12. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 
7/48. 
 
14. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 150/2 a 4866/3 k.ú. Žabovřesky za p.č.1679/4, 1679/12, 
1679/14, 1678/193 a část 1679/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se směnou pozemků v k. ú. Žabovřesky za jeden z navrhovaných pozemků k. ú. Starý 
Lískovec v přiměřené velikosti např. část (500 m2) p. č. 1679/2, nebo p. č. 1678/193 (336 m2), nebo 
p. č. 1679/14 (361 m2) za předpokladu, že pozemky budou vyjmuty ze ZPF a rozdíl v metrech bude 
finančně vyrovnán. 

15.  Aktualizace investičního záměru Terminál IDS Starý Lískovec 1A.etapa 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje aktualizaci investičního záměru investice „Terminál IDS 
Starý Lískovec 1A. etapa“ podle dokumentace, která je přílohou zprávy. 
Ukládá OVš postoupit usnesení Rady MČ Odboru dopravy MmB. 
 
16. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. dle smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 13 00021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu čl. 6. odst. 6.1.1. smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00021, uložení smluvní pokuty ve výši 6 599 Kč bez DPH, za prodlení předání díla „Stavební  
a pomocné práce – Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“, zhotoviteli .A.S.A. Služby 
Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746. 
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.  
do 20. 11. 2013. 



 


