
Informace z usnesení 98. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.11.2013 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.6 ve 2. podlaží domu na ulici Dunajská č.o. 45 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 6, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 45, na ulici 
Dunajská 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 318 447 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě č.09 2 400 13 00060 o nájmu nebytového prostoru MUDr. 
Františka Zahradníčková, Kurská 2, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09 2 400 13 00060  
o nájmu nebytového prostoru. Předmětný dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá OSBB uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 2 400 13 00060  o nájmu nebytového 
prostoru pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kurská č.o.2 mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Bc. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 
Brno a MUDr. Františka Zahradníčková, Kurská 2, 625 00 Brno  
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek č.1 smlouvy smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2013. 
 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 13 00184, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 13 00184 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou  
Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 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. 6, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se ve 2. podlaží domu č.o. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 318 447 
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 00184 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.11.2013. 
 
 
4. Skončení nájmu pozemku p.č. 140 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu zahrady na pozemku p.č. 140 
podle smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 12 00133 výpovědí k datu 30. 11. 2013. 

 
 
 



5. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2014 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
přijmout  následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2014 
s celkovými příjmy 48 019 tis. Kč, výdaji v celkové výši 118 554 tis. Kč a financováním  
ve výši 70 535 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových 
fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné 
ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů výjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem  
ze stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
Pověřuje Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2014: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných 
ukazatelů stanovených Zastupitelstvem městské části), 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého 
rozpočtu MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové 
skladby a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách  
ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová opatření  
na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím prostředků 
z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. převod 
prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů 
v kapitálové oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
6. Rozpočtové opatření č. 35 – přesuny v rámci oddílu kultura a veřejná zeleň, vánoční 
výzdoba 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 



7. Doplnění firmy pro výzvu 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 doplnění firmy ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 
2655/17, 612 00 Brno, IČ 64509931 do zájemců pro výzvu 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“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením ihned.  
 
 
8. Doplnění firmy pro výzvu 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 doplnění firmy ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 
2655/17, 612 00 Brno, IČ 64509931 do zájemců pro výzvu 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“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením ihned.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


