
Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 10.12.2014 
 
 
1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
                                                           
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.3 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 2 měsíců  
od 1.2.2015 do 31.3.2015, regulované  nájemné. 
Pokud bude dlužná částka včetně poplatků z prodlení a zbývající částky z vyčísleného poplatku z prodlení 
ve výši 27 125 Kč, (byl zde dne 31.1.2014 uzavřen splátkový kalendář č. 503 a ten není plněn  
ve stanoveném termínu), uhrazena nejpozději do 15.3.2015, bude s nájemkyní uzavřen dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu na dobu určitou 1 roku. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě 
uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 2 měsíců, tj. doby, na kterou byl nájem bytu 
sjednán a další nájemní vztah se s nájemkyní uzavírat nebude. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.3 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 smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
3. 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. 25 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou 2 roky, regulované  
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 14.1.2015.  
 
4. 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.28  
o velikosti 2+kk v bytovém domě    na ulici Dunajská č.o.37, Brno, na dobu určitou, 2 let, regulované  
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
5. 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 34,  
o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou 
dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 20, na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00186 o zániku nájmu bytu k bytu č. 20, 
o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00186 smluvním stranám k podpisu          
do 31.12.2014. 



 
7. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Ulice Kosmonautů  
č.o. 17, č. bytu 49 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky  
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku v platném 
znění u nájemce Jan Kopáček, nar. 20. 2. 1964, Ulice Kosmonautů č.o. 17, č. bytu 49, Brno, dlužná částka 
činí 15 496 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
8. Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Osová  
č.o. 2, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné.    
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
9. Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 7, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
10. Žádost o znovuprojednání: Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.32, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 7, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2015.  
 
11. Revokace usnesení bodu č. 9 ze dne 19.11.2014 Ustavení komise pro otevírání obálek s  nabídkami 
uchazečů a pozvánka na jednání komise a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise na veřejnou  zakázku „Zateplení ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení bodu č.9 schváleného na 135. schůzi RMČ konané dne 
19.11.2014 a nově ustavuje a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: 
 

1. člen: Roman Handl  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  12.1.2015 od 10,00 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: Ing. Martin Šimek 

2. člen: Ing. Jiří Kudělka 

3. člen: Taťána Absolínová 



4. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

5. člen: Ing. Renata Weisová 

 

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

Náhradník za 1. člena: Mgr. Markéta Šimková 

Náhradník za 2. člena: Ing. Eliška Kudělková 

Náhradník za 3. člena: JUDr. Jiřina Továrková 

Náhradník za 4. člena: David Kolínek 

Náhradník za 5. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 20.1.2015 od 10,00 hod.,  v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
Ukládá oznámit ustavení a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
12. ,,Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ – druhé jednací řízení bez 
uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 

1. slepý výkaz výměr, který je přílohou tohoto bodu jednání  
2. složení členů komise pro JŘBU:  Bc. Vladan Krásný 

     Mgr. Jarmila Prátová 
     Ing. Renata Weisová 
     Mgr. Jiří Dvořáček 

 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II.5.1 mandátní 
smlouvy č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní smlouvy. 
 
13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 149.783,-- Kč. 
 
14. Ohodnocení členů JSDH Brno – Starý Lískovec za rok 2014 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno-Starý Lískovec 
v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, Městské části Brno- Starý 
Lískovec a stanoví jednotlivým členům odměny. 
 
15. Návrh kritérií pro poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a dalším členům 
Komisí a Výborů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec přijetí kritérií pro poskytování 
odměn neuvolněným členům ZMČ a dalším členům Komisí a Výborů, které jsou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Ukládá vedoucí OVV připravit tento materiál na nejbližší zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
16. Zřízení komisí rady MČ a jejich personální obsazení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k předložení do příští RMČ. 



 
17. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OFIN informovat ředitelku školy, aby doložila vyjádření k jednotlivým vyřazovacím protokolům. 
 
18. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
19. Smlouva o nadstandardním zpracování poukázek A č. 70352 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o nadstandardním zpracování poukázek A č. 70352 mezi 
smluvními stranami Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha  1 225 99, IČ: 47114983 
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec. Smlouva je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
20. Harmonogram blokového čištění v roce 2015 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění pro rok 2015. 
 
21. Zahájení předinvestiční přípravy – realizace chodníku ul. Jemelkova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje zahájení předinvestiční přípravy pro vybudování 
chodníku na p.č. 1684/75 v k.ú. Starý Lískovec v úseku uzlových bodu iSitInfo Brněnských komunikací  
č. 11123 – 11299. 
Ukládá OVŠ sdělit svoje stanovisko OD MMB v termínu do 7 dnů ode dne obdržení ověřeného zápisu  
ze zasedání RMČ. 
 
22. Navýšení příspěvku na provoz pro základní školy zřizované městskou částí – odměna 
koordinátora multimediálního kroužku 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 3.600,-Kč na platbu 
koordinátora multimediálního kroužku pro každou ze základních škol zřizovaných MČ Brno – Starý 
Lískovec, konkrétně pro ZŠ Brno, Labská 27; ZŠ Brno, Bosonožská 9 a ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
10. Celkově se jedná o částku 10.800,-Kč.   
Pověřuje OSŠK o tomto rozhodnutí informovat zástupce školy a zajistit převod finančních prostředků. 
 
23. Tomáš Brídl, žádost o odkoupení bytu – Sevastopolská 5, byt č. 35 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem bytové jednotky č. 35, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 5, nájemci Tomáši Brídlovi, nar. 12. 7. 1982. 
 
24. Navýšení příspěvku na provoz – pokrytí schodku hospodaření 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Labská 27  
a to na pokrytí nákladů na provoz školy v částce 500 000,-Kč. 
Pověřuje OSŠK o tomto rozhodnutí informovat ředitele. 
 
25. Rozpočtové opatření č. 38 – navýšení vlastních příjmů, navýšení a přesun v oddílu požární 
ochrana, přesuny v oddílu místní správa, sociální služby a kultura 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 38, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


