
Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 
 
1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.41, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.1.2014. 
 
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 12, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, regulované  nájemné, za podmínky, že dluh na nájmu a plnění 
poskytovaném s užíváním bytu  ve výši 35 973 Kč za období od prosince r. 2012 do června 
r.2013 včetně poplatku z prodlení bude uhrazen v plné výši nejpozději do 31.1.2014. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec  
do 31.12.2013. 
 
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 21 v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 15.1.2014. 
 
 
4. Užívání bytu zvláštního určení  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby platby náhrady za užívání bytu č. 24 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno byly MČ předepisovány na jméno syna 
zemřelého nájemce. 
Schvaluje uzavření dohody o vyklizení bytu č. 24 v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  
č.o. 17, Brno s datem pro vyklizení nejpozději do 30.9.2015. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou dohodu o vyklizení bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.1.2014. 
 
 
5. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, 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 31. 1. 2014.  
 
 
 
 
 



6. 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 2+kk, v bytovém domě  
na ulici Vltavská č.o. 2, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2014.  
 
 
7. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na 
vnučku. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6, 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 31.1.2014. 
 
 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 5, ulice Labská č.o.35, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00182 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00182 smluvním stranám 
k podpisu do 31.1.2014. 
 
 
9. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 23 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 7, vel. 3+1, cena oprav 163 763 Kč,reg. č. 016/13, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli M.H., bytem Uzbecká 8, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 163 763 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. 23 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 15 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 39, Brno, vel. 3+1, 
cena oprav 318 223 Kč, reg. č. 017/13, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, žadateli J.J., bytem Oderská 12, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 318 223 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. 15 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 39, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2014.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2014. 
 
 
10. Finanční příspěvek na úpravy bytu č. 5  v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů  
č.o 5, ParaCENTRUM Fenix 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
 



11. Dohoda od skončení smlouvy o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00121 ze dne 31. 10. 2013 uzavřenou se společností .A.S.A. Služby Žabovřesky , s.r.o., 
Korejská 4, 614 00 Brno, IČ 489 08 746. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit dohodu k podpisu ihned.  
 
 
 
12. Žádost firmy WTORPOL o umístění sběrných kontejnerů na textil 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním sběrových kontejnerů na textil  
na veřejná prostranství MČ Brno – Starý Lískovec, ul. Labská, U Penzionu, Karpatská,  
U pošty a Klobásova, dle žádosti firmy WTORPOL, zástupce pro ČR p. Goliński Rafal.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 1. 2014.  
 
 
13. Žádost společnosti E+B textil o rozšíření kontejnerů na textil 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s rozšířením počtu kontejnerů na textil na veřejná 
prostranství MČ Brno – Starý Lískovec, ul. Dunajská, Labská a Bosonožská, dle žádosti 
společnosti E+B textil.    
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 1. 2014.  
 
 
14. Žádost Společenství vlastníků Čermákova 30 o zajištění ochrany fasády 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Společenství vlastníků Čermákova 30 
o zajištění ochrany fasády bytového domu Čermákova 586/30.   
Ukládá komisi životního prostředí ve spolupráci s odborem všeobecným navrhnout řešení 
vzniklého stavu, včetně projednání s žadatelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi  
do 31. 3. 2013 a odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 1. 2014.  
 
 
 
15. Jednací řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Celoroční komplexní údržba 
veřejné zeleně, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území 
MČ Brno – Starý Lískovec“, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výsledné pořadí nabídek uchazečů podle bodového 
ohodnocení k veřejné zakázce na „Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, obsluha 
odpadkových košů a likvidace černých skládek, na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění,  a to  
 
1.FALKY spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 620 00 Brno, IČ 28297849 
2.ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
2.Karel Zeman, Černého 818/39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
Schvaluje pro předmětnou veřejnou zakázku jako nejvýhodnějšího uchazeče FALKY spol. 
s r.o., Kaštanová 637/141e, 620 00 Brno, IČ 28297849. 
Ukládá Odboru všeobecnému seznámit mandatáře ikis, s r.o. s tímto usnesením ihned.  
 
 



16. 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“, pouze zimní 
údržba bez náhradního plnění, podle předložené cenové nabídky ze dne 11. 12. 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 11. 12. 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 ihned.  
 
 
17. Projednání petice 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí předloženou petici 34 občanů 
ulice Malostranská v Brně-Starém Lískovci a celé řešení „záměru výstavby“ ponechává 
v režimu správního řízení. 
 
 
18. Pronájem pozemku p.č. 628 a částí pozemků p.č. 629 a 643/18 k.ú. Starý Lískovec – 
zahrada 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 628  
a částí pozemků p. č. 629 a 643/18 k. ú. Starý Lískovec (278 m2) od 1. 1. 2014 podle návrhu, 
který je přílohou zprávy. 
Ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu pozemku p. č. 628 a částí pozemků p. č. 629  
a 643/18 k. ú. Starý Lískovec oběma stranám k podpisu neprodleně po 101. schůzi Rady MČ. 

 
 
19. Pronájem pozemku p.č. 624/2 k.ú. Starý Lískovec – zahrada 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 624/2  
k.ú. Starý Lískovec (39 m2) od 1. 1. 2014 podle návrhu, který je přílohou zprávy. 
Ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu pozemku p. č. 624/2 k. ú. Starý Lískovec oběma 
stranám k podpisu neprodleně po 101. schůzi Rady MČ. 

 
 
20. Žádost o vyjádření ke zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2256/1 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 
2256/1 k. ú. Starý Lískovec pro stavbu: Brno, Vltavská 21, přeložka SR322. 
Ukládá OVš postoupit neprodleně po projednání usnesení Rady MČ žadateli. 
 

21. Žádost o přidělení přístřeší 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti na Bytový odbor MMB o poskytnutí 
přístřeší  žadatele, oba bytem Kosmonautů 19, 625 00 Brno, odpovídající zdravotnímu 
postižení žadatelky. 
Ukládá OVV zaslat žádost o přidělení přístřeší Bytovému odboru MMB. 



 
22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje příslib v tomto znění :  
„Rada MČ Brno – Starý Lískovec uděluje společnosti iOV, spol. s r.o., IČ: 25537661,  
se sídlem Krymská 2, 625 00 Brno, příslib prodloužení nájemního vztahu na dobu 3 let  
od doby  udělení akreditací tj. nejpozději do 31.12.2017 za předpokladu, že Rada MČ Brno – 
Starý Lískovec vyhlásí na pronájem objektu Krymská 2 nabídkové řízení,  společnost iOV, 
spol. s r.o.  předloží nabídku a Rada MČ Brno – Starý Lískovec vybere její nabídku jako 
nejvhodnější.  
Tento příslib neplatí a Rada MČ Brno – Starý Lískovec není povinna prodloužit nájemní 
vztah se společností iOV, spol. s r.o., pokud nedojde k dohodě o všech podmínkách dispozice 
s nemovitostí a o celém obsahu dodatku ke stávající nájemní smlouvě, popřípadě k dohodě  
o celém obsahu nové nájemní smlouvy.  
 
 
23. Tržiště – ulice Kurská, p.č. 2397 k.ú. Starý Lískovec 

 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje, aby  p.č. 2397 k.ú. Starý Lískovec,  
na ulici Kurská vedle prodejny Albert,  která je v Tržním řádu zařazena jako tržiště, byla 
řešena jako varianta B, tedy prostor nebude využíván pouze po dobu rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu a bude upraven tím, že se zde z pozice ÚMČ umístí prodejní stolky  
viz. veřejné prostranství u polikliniky, tak aby tento prostor vypadal úhledně. 
Ukládá OVŠ a OFIN postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 
 
 
24. Jednací řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Letní a zimní údržba chodníků 
na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“, návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00131 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00131, uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec,  
zast. starostou p. Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem ŠIMEK 96, 
spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931, která je autorizovanou přílohou  
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec  
2)doba plnění – od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou  
3)cena za dílo – zimní údržba chodníků 350 000 Kč bez DPH / 1 měsíc, letní údržba chodníků 
317 857 Kč bez DPH / 1 měsíc.   
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo starostovi k podpisu ihned.  
 
 
25. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajištění zimní údržby chodníků a schodů na 
celém území MČ Brno – Starý Lískovec, návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00130 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00130, uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec,  
zast. starostou p. Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem .A.S.A. 
Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČ 489 08 74, která je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Zajištění zimní údržby chodníků a schodů na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec  



2)doba plnění – od 19. 12. 2013 do 31. 12. 2013  
3)cena za dílo – 6,44 Kč bez DPH na 1 m2/1 měsíc.   
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu ihned.  
 
 
26. Bankovní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatky ke stávajícím smlouvám s Komerční 
bankou na straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, které jsou uvedeny 
v příloze. Předmětem dodatků je zrušení specifikovaných bankovních poplatků a výhodnější 
pásmové úročení pro rok 2014. Dodatky jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
27. Pověření k úpravě schváleného rozpočtu 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
pověřit  vedoucí finančního odboru úpravou schváleného rozpočtu na rok 2014 dle vyhlášky 
o rozpočtové skladbě účinné k 1. 1. 2014.  
 
 
 
28. Pronájem části p.č. 2470 k.ú. Starý Lískovec pro umístění billboardu – outdoor 
akcent s.r.o. – žádost o změnu výše nájemného  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 7/93 ze dne 25. 9. 2013 v plném 
rozsahu. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2470 k. ú. Starý Lískovec pro 
umístění 1 ks reklamního zařízení 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 návrhu, který je přílohou zprávy s čl. 4 ve variantě č. 2. 
 
 
29. Rozpočtové opatření č. 38 – navýšení příjmů, příjem transferů z JMK, přesuny 
v rámci výdajů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 38, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
30. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č. 22002/13/OKH 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  č.22002/13/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  tohoto dodatku  
je posun pro čerpání dotace nejpozději do 28.2.2014. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č. 22002/13/OKH je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


