
Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.2.2014 
 

1. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/9, 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 stávajícímu nájemci Romanu Říčkovi, 
Mgr., nar. 4.10.1985, 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 9 400 014 00013, 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 9 400 014 00013 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. 2, byt č.579/13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/13, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Veronice Ruberové, nar. 4.5.1991, 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 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 14 00012, 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 14 00012 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.8, byt č. 596/4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odstoupení paní Magdy Bartákové,  
nar. 11.6.1974, nájemkyně bytu č. 596/4, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 8, od Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00125, kterou dne 11.11.2014 na svém 
XVI./13 zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec, a to z důvodu 
náhle vzniklé situace, kdy nájemkyni opustil manžel Michal Barták, nar. 10.2.1978 a tím 
znemožnil v současné době odkoupení předmětné bytové jednotky. 
 
4. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/18 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že z důvodu úmrtí nájemkyně bytu  
č. 593/18, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 6, Marie Oberreiterové, nar. 12.6.1935, která 
zemřela dne 19.12.2013, nebyl uskutečněn prodej předmětné bytové jednotky ve smyslu 



Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00178, která byla schválena 
Zastupitelstvem MČ Brno – Starý Lískovec na XVII./13 zasedání konaném dne 18.12.2013. 
 
5. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/12 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti k prodeji 
vymezené bytové jednotky č. 591/12 v bytovém domě na ulici Osová 591/4 o tři měsíce,  
tj. k datu 11.5.2014, nájemkyni Daně Rothové, nar. 11.2.1966, na základě její žádosti, kterou 
odůvodňuje zdlouhavým jednáním při řešení hypotéky na odkoupení předmětné bytové 
jednotky. 
 
6. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Petr Laser, Ulice 
Kosmonautů č.o. 19, č. bytu 30 
 
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 ust. § 2291 odst. 2 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce Petr Glaser, nar. 14.3.1959, Ulice 
Kosmonautů č.o. 19, č. bytu30, Brno, dlužná částka činí 83 784 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
7. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Jiří Vaněk, 
Sevastopolská č.o. 7, č. bytu 9 
 
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 ust. § 2291 odst. 2 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce Jiří Vaněk, nar. 16.10.1969, Sevastopolská 
č.o. 7, č. bytu 9, Brno, dlužná částka činí 29 615 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
8. Žádost o souhlas s umístěním sídla – Vlastimil Štěpánek, Labská 33 
 
Hlasováním nebylo přijato  usnesení. 
 
9. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 1.6.2014 do 31.5.2016 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí slevy z nájemného, 
jejímž předmětem je úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy výši 
nájemného z bytu 55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, tj. od 1.6.2014 do 31.5.2016,  
na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje. Nájemcům bytů, kteří dluží na nájemném, bude 
předmětná sleva poskytnuta až po uhrazení celé dlužné jistiny včetně příslušenství. Dohoda je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje seznam bytových domů ve správě MČ Brno – Starý Lískovec, kterých se týká 
úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, který je autorizovanou přílohou  
č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje Oznámení o úpravě nájemného z bytu nájemcům bytů v bytových domech  
ve správě MČ Brno – Starý Lískovec (viz příloha č. 1) o úpravě nájemného z bytu formou 
40,55% slevy z nájemného, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 



10. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemce Lenka Růžičková,  
nar. 7.10.1971, Kurská č.o. 4, byt č. 15, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě 
číslo 15, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, nájemce Lenka Růžičková, nar. 7.10.1971. 
 
11. Společný nájem k bytu č. 7, Kurská č.o.4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 7, v bytovém domě  
na ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 4, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva   
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2014.   
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 
v přístavbách bytových domů Labská 29 a 31 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby o velikosti 3+kk, 60m2, v bytových domech v Brně – Starém 
Lískovci na ulici Labská č.o. 29, 31, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a níže uvedenými nájemci, a to takto: 
 

1. Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
2. Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
3. Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
4. Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
5. Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 
6. Labská 29, byt č. P6, 7. NP, velikost 3+kk 
7. Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 
8. Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
9. Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
10. Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
11. Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 

 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu s těmito nájemci bude uzavřen na dobu určitou 2 let 
s účinností od 1.3.2014, sjednané nájemné bude činit 64,74 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
navyšováno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout 
výši nájemného dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  
Pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2014. 
 
13. 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 Vltavská  č.o. 2 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 28.2.2014. 
 
14. 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.31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 3 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 31.3.2014  
 
15. 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.13, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.4 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 28.2.2014. 
 

16. 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.13, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 8 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 31.3.2014  
 
17. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 45, Brno, vel. 2+kk, cena oprav 324 447 Kč, reg. č. 018/13, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 324 447 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2014.   
Pověřuje OSBB k zajištění veškerých oprav bytu dle rozpočtu. 
 
18. 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.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 39, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2014.  
 
19. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu  
se Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý 
Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 
určila na svém 31. jednání konaném dne 27.1.2014, že byt 
 

� Labská č.o.37, byt č. 5,  velikost 3+1– bude pronajat jako předem opravený 
 
� Kurská č.o.8, byt č. 28,  velikost 1+kk – bude pronajat dle bodu 2. – pronájem bytů 

při výjimečně  mimořádné tíživé situaci žadatele – Metodiky oprav volných bytů 
 
� Kurská č.o.8, byt č. 33,  velikost 1+kk– bude pronajat jako předem opravený  

 
� Labská č.o.35, byt č. 5,  velikost 3+1– bude pronajat jako předem opravený  

 



� Labská č.o.35, byt č. 27,  velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený 
 

� Kurská č.o.8, byt č. 9,  velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený 
 
20. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 9, ulice Kurská č.o. 8, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00196 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.9, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00196 smluvním stranám 
k podpisu do 28.2.2014. 
 
21. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 20, ulice Kyjevská č.o. 1, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00009 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00009 smluvním stranám 
k podpisu do 28.2.2014. 
 
22. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek,  
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky 
č.8/2013 na území MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec projednala  a doporučuje ZMČ odsouhlasit doplnění 
stávající   přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění 
vyhlášky 8/2013 o pohostinské zařízení Mikuláškovo nám. 12 a 13, Po – Ne od 16:00  
do 22:00 hod. a dále doplnění věty: „Výjimku může udělit RMČ v případě konání 
mimořádných akcí.“ 
Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno – Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ 
Brno-Starý Lískovec. 
 
23. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.17/2011, Požární řád 
města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky č.9/2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit připravovanou 
novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2013, včetně aktuální úpravy dotčené přílohy  
č. 2 vyhlášky. 
Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ 
Brno-Starý Lískovec. 
 
24. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro pot řeby JSDH Brno – Starý Lískovec pro  
rok 2014 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-
Starý Lískovec souhlasit s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK v souladu s „Dotačním 
programem Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů města a obcí Jihomoravského 
kraje na období 2013 – 2016 v celkové výši 1 300 000,- Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno-Starý 
Lískovec.  
Ukládá OSP předložit tento materiál na nejbližším možném zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec k projednání. 



 
25. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec schválit doplnění prostor, kde je vstup se psy zakázán, a to o pozemek p.č. 998/9 – 
vícegenerační hřiště Bosonožská v k.ú. Starý Lískovec a dětské hřiště U Pošty 1-9 – p.č. 
2459/3 v k.ú. Starý Lískovec do přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek a ponechání přílohy  
č. 1 této OZV ve stávajícím znění. Stávající znění přílohy č. 1 a č. 2 OZV tvoří autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání.  
 
26. Zpráva zadavatele k jednacímu řízení uveřejnění pro veřejnou zakázku „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 Zprávu zadavatele zpracovanou podle ustanovení  
§ 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
k jednacímu řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na služby „Celoroční komplexní 
údržba veřejné zeleně, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém 
území MČ Brno – Starý Lískovec“.  
 
27. Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s tím, aby Městská část Brno-Starý Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna  
o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu:  
za účelem financování revitalizace Centra volného času na ulici Kosmonautů 4 ve výši 
4 250 tis. Kč, oprav škol a školek včetně nového nábytkového vybavení ve výši 5 000 tis. Kč, 
provozních výdajů škol a školek ve výši 3 000 tis. Kč a rekonstrukce veřejného prostranství  
u Donu ve výši 12 000 tis. Kč. 
 
28. Návrh na udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č.15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně – v k.ú. Starý Lískovec 612014 (p.č.2395/2) 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s předložením žádosti o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně,  
na pozemku p.č. 2395/2 na ulici Kyjevská pro výstavbu nových parkovacích stání v k.ú. Starý 
Lískovec; výměra lokality pod pořadovým číslem 172 se zmenší o 117 m2. 
 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec pověřit  starostu MČ Brno - Starý 
Lískovec, Bc. Vladana Krásného podáním návrhu na udělení výjimky z ustanovení  
čl. 3 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě 
Brně, na pozemku p.č. 2395/2 na ulici Kyjevská pro výstavbu nových parkovacích stání  
v k.ú. Starý Lískovec; výměra lokality pod pořadovým číslem 172 se zmenší o 117 m2. 

 
29. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB k zabezpečení veřejného pořádku při nabízení, 
poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky SmB k zabezpečení místních 



záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb  
na veřejných prostranstvích.  
 
30. Majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit se směnou pozemků p. č. 150/2 a 4866/3  v k. ú. Žabovřesky za jeden  
z navrhovaných pozemků p. č. 1679/4, 1679/11, 1679/12, 1679/14, 1678/193, 1678/196 a část 
1679/2 k. ú. Starý Lískovec za předpokladu, že rozdíl ve výměrách bude finančně vyrovnán. 
 
31. Dodatečná žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje  
vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno , Elišky Přemyslovny 10  ve výši 156.199,55 Kč 
vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno , Elišky Přemyslovny 10  ve výši   70.907,00 Kč. 
 
32. 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 „Modernizace výtahů v Brně 
– Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“ ustavuje a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení  
 

1. člen: Ing. Zuzana Zemánková  

2. člen: Tomáš Machala 

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  25.3.2014 od 14,00 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: Petr Hudlík 

2. člen: JUDr. Jiřina Továrková 

3. člen: Mgr. Květuše Doležalová 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

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

náhradník za 1. člena: Mgr. Jiří Dvořáček 

náhradník za 2. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 3. člena: Petr Bohumel 



náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 1.4.2014 od 10,00 hod.,  
v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení  
a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
33. Vyjádření ke stavbě Terminál IDS Starý Lískovec, Brno, Osová, U Leskavy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „Terminál IDS Starý Lískovec,Brno, 
Osová, U Leskavy“ bez připomínek. 
Ukládá OVš postoupit usnesení Rady MČ Odboru územního plánování a rozvoje MmB. 
 
34. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kyjevská č.o. 3, byt č.8, 
velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě 
číslo 8, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 3. 
 
35. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Dunajská č.o.45, byt č.3, 
velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě 
číslo 3, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45. 
 
36. Návrh na prodej čistícího stroje DEC 380 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje převzetí čistícího stroje DEC 380 od ZŠ Labská 
27 a zajištění jeho opravu, dále předání k užívání MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny.   
 
37. Dohoda o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a firmou  HADAČ a ZAPLETAL, 
s.r.o.,  se sídlem Na Mýtě 1180, 665 01 Rosice   u Brna, IČ: 60754303.  
Předmětem dohody je spolupráce při zabezpečení akce „Starolískovecké zabíjačkové hody“, 
která se uskuteční dne 1.3.2014 v době od 9,00 do 16,00 hod. 
Ukládá OSP zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 
Dohoda o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
38. Smlouva o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  
poskytovatele a níže uvedeným subjektem, na straně zájemce. 
 

� Akademie realit s.r.o.,  Brno, Lidická 960/81, 602 00         
 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  



Předmětem smlouvy je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společenské akce 
s názvem „Starolískovecké zabíjačkové hody“, která se uskuteční dne 1.3.2014  
u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
39. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
10, ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, 
Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2014 a opravu odpisového plánu ZŠ Brno, 
Bosonožská 9 na rok 2013.  
Ukládá OSP uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových organizací. 
Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
40. Úprava a doplnění dopravního značení v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) 
Statutu města Brna  úpravu dopravního značení: 
ul. Krymská a  Irkutská 
značku B 29 zákaz stání s dodatkovou tabulkou E5 celková hmotnost – vozidla nad 2,5t, 
ul. Bosonožská vč. Sevastopolská 
značku IP 25a zóna s dopravním omezením s dodatkovou tabulkou E5 celková hmotnost – 
vozidla nad 2,5t. 
Na ulici Dunajská stávající dopravní značení IP 5 doporučená rychlost 30 km/h změnit na 
nejvyšší dovolenou rychlost B 20 a 30 km/h. 
Ukládá OVŠ postoupit žádost OD MMB. 
 
41. Výběr zhotovitele – discgolgové hřiště Mikuláškovo nám. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje pro realizaci discgolfového hřiště  
na Mikuláškově náměstí firmu HEPA group, s.r.o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČ: 26855071 v maximální ceně díla 299 364,- Kč vč. 21% DPH. 
Ukládá OVŠ předložit v nejbližším možném termínu návrh SOD ke schválení. Ukládá OFIN 
zahrnout tuto akci do rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
42. Návrh SOD – realizace U Pošty 1-9 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem 
díla je realizace rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku ulic U Pošty 1 – 9, na p.č. 2465/3 
k.ú. Starý Lískovec. 
Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním  městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 4, zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným a firmou 
Hřiště s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem 
Fuxou. Návrh smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
 
43. Návrh SOD – workoutové hřiště – Vícegenerační hřiště Bosonožská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem 
díla je realizace workoutového dětského hřiště na Vícegeneračním hřišti Bosonožská,   
na p.č. 2437/5 k.ú. Starý Lískovec. 
Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním  městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 4, zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným a firmou 



Hřiště s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem 
Fuxou. Návrh smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
 
44. Vyklizení bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
podání žaloby o vyklizení  bytu č. 27 o velikosti 3+1 na ul. Sevastopolská 9 v Brně, 
podání žaloby  o vyklizení bytu č. 41 o velikosti 2+1 na ul. Sevastopolská 9 v Brně,  
podání žaloby o vyklizení bytu č. 26 o velikosti 1+0 na Ulici Kosmonautů 23 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
45. Nájem nebytových prostor Osová 4 a 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby na vyklizení nemovitostí – 
nebytových prostor v podchodu domu na ul. Osová 6, nacházející se na pozemku p.č. 2760 
v k.ú. Starý Lískovec o celkové výměře 60,80 m2   a nebytových prostor v podchodu domu ul. 
Osová 4, nacházející se na pozemku p.č. 2759 v k.ú. Starý Lískovec o celkové výměře 111,8 
m2  
a  
podání žaloby na vyklizení nemovitosti – nebytových prostor v podchodu domu na ul. Osová 
6, nacházející se na pozemku p.č. 2760 v k.ú. Starý Lískovec o celkové výměře 54,61 m2. 
Ukládá OVV zajistit  podání uvedených žalob u Městského soudu v Brně. 
 
46. Rozpočtové opatření č.2 – splátka Nadace OKD, navýšení provozních výdajů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

47. Rámcová dohoda 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Rámcové dohody o podmínkách 
poskytování mobilních služeb elektronických komunikací mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a společností Telefónica Czech 
Republic, a.s., se sídlem  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336,  
na straně druhé.  
Rámcová dohoda jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit  podpisy na Rámcovou dohodu. 
 
48. Smlouva o ochraně investic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o ochraně investic  mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně zákazníka   
a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
4 - Michle, IČ: 60193336, na straně investora. Předmětem této smlouvy je závazek Investora 
poskytnout zákazníkovi  mimořádné náklady na úpravu síťové infrastruktury ve výši 90 000,- 
Kč, a to na posílení signálu GSM/UMTS instalací INDOOR v lokalitě Osová 4, 625 00 Brno. 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit  podpisy na Smlouvu  o ochraně investic. 
 
49. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouva mezi firmou AutoCont 
CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, na straně dárce  
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného. 



Předmětem daru je 1 kus televizoru značky  LG 47LM670S v hodnotě  21 999,- Kč včetně 
DPH. Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 


