
Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 
 
1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013 
pod bodem č. 2. 
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 bude sjednán splátkový kalendář na dlužný poplatek z prodlení 
v celkové výši 40 685 Kč na dobu 12 měsíců.  
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec.  
 
2. Žádost o splátkový kalendář – uživatelé bytu  č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně 
– Starém Lískovci  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s uživateli bytu č. 24 na ulici Kosmonautů  
č.o. 19, Brno – Starý Lískovec, na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách 
za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období od měsíce března r. 2011 do měsíce 
listopadu r. 2012 vč. nedoplatků na vyúčtování plnění za r. 2010 a r. 2011 ve výši 165 457 Kč 
bez příslušenství. 
 
3. Upravený návrh znění Smlouvy o nájmu bytu, Darovací smlouvy a Smlouvy  
o budoucí smlouvě, Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu bytu  
a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu dle NOZ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje znění Smlouvy o nájmu bytu, Darovací smlouvy  
a Smlouvy o budoucí smlouvě, Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu bytu  
a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu.  
 
4. Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna  
a podmínek zajišťování bytové náhrady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, které jsou vyvolány 
jednak změnou právních předpisů – novým občanským zákoníkem – zákon č.89/2012 Sb.  
a jednak jde o změny technické, upřesňující stávající text pravidel vyjma nového vloženého 
Článku 12. U předmětného článku MČ Brno – Starý Lískovec navrhuje toto znění: „Nájemci 
bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu  
na základě dohody a jen se souhlasem pronajímatele“. 
 
5. Přijetí a vyřazení členů zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím dvou nových členů do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec na straně jedné a  

- Vaculová Martina, nar. 29.08.1978, bytem Brno, Labská 31 
- Coufal Martin, nar. 18.12.1984, bytem Brno, Ježkova 4 



na straně druhé a pověřuje starostu MČ podpisem těchto dohod. Dohody jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Bere na vědomí  vyřazení člena ze zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 

- Chlup Viktor, nar. 24.05.1976, bytem Brno, Malešovská 11 
Ukládá OSP informovat tyto členy o jejich přijetí a vyřazení. 
 
6. Dohoda o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00122 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00122 ze dne 31. 10. 2013 uzavřenou s .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 
Brno, IČ 48908746. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit dohodu k podpisu ihned.  
 
7. Dohoda o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00074 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00074 ze dne 15. 7. 2013 uzavřenou s .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 
Brno, IČ 48908746. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit dohodu k podpisu ihned.  
 
8. Dohoda o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 02 00121 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení smlouvy o dílo č. 09 9 500 02 
00121 ze dne 1. 7. 2008 uzavřenou s p. Jaroslavem Bládkem, Příčky 7, 625 00 Brno,  
IČ 40455807. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit dohodu k podpisu ihned.  
 
9. 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“, návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 00001 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 14 00001, uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec,  
zast. starostou p. Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem FALKY, 
spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849, která je autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, včetně kácení stromů, 
sběru psích exkrementů, obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek odpadů,  
na celém území MČ Brno – Starý Lískovec   
2)doba plnění – od 1. 2. 2014 na dobu neurčitou  
3)cena za dílo – údržba veřejné zeleně 312 800 Kč bez DPH / 1 měsíc, sběr psích exkrementů 
34 800 Kč bez DPH / 1 měsíc, obsluha odpadkových košů 18 Kč bez DPH / 1 ks / 1 obsluha, 
likvidace černých skládek 2 650 Kč bez DPH / 1 t.   
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo starostovi k podpisu ihned.  



10. Plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně, změna obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, 
požadovat vyřazení nejvýznamnějších ploch zeleně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, 
z přílohy obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně 
v městě Brně, a to z plochy č. 170 Bosonožská – Klobásova – p.č. 2437/1, 2437/2, 2437/3, 
2437/5, 2437/6, 998/9 a 2363/1, z plochy č. 172 Valy kolem sídliště – p.č. 1684/111, 1684/20, 
1684/92, 2395/1, 2395/2, 2395/4, z důvodu, že žádná uvedená zelená plocha nemá charakter 
významné zeleně a požadovat zařazení pozemku p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec, ulice 
Kosmonautů 4 (přírodní zahrada), jako nejvýznamnější plochy zeleně, jejíž plošný rozsah 
nesmí být zmenšen, do přílohy této OZV. Návrh OZV tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu 
tohoto jednání.  
 
11. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou 
přílohu č. 1 bodu tohoto jednání, pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“ a odůvodnění veřejné zakázky (VZ), které je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 31.1.2014. 
 
12. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování studie objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“  
na zpracování studie objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec, zadávací podmínky, které 
jsou autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání  
 

1. 1. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 506/5, 602 00 Brno,  
IČO: 255 17 562 

2. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
3. K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČO: 607 34 396 
4. Ateliér Tišnovka s.r.o., Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO: 607 23 751 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 

 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 5. 2. 2014 
 
14. Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy – projekt „Město Brno zvyšuje 
kvalitu vzdělávání v základních školách“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční 
účasti pro projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ a to těmto 
příspěvkovým organizacím : 



- Základní škola Brno, Bosonožská 9 

- Základní škola a Mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny 10 

- Základní škola Brno, Labská 27 

Ukládá OSP toto unesení  sdělit do 5.2.2014 na OŠMT MMB.  
 
15. Stanovisko k možnosti vyhlášení konkurzního řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje vyhlášení konkurzních řízení na místo 
ředitelky/ředitele  v příspěvkových organizacích ZŠ Brno, Bosonožská 9 a ZŠ a MŠ Brno, 
Elišky Přemyslovny 10.  
Ukládá OSP usnesení sdělit OŠMT MMB do 31.1.2014. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2013, přesun 
z VHČ do HČ, navýšení oddílů požární ochrana a doprava 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

17. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2014 do  
 
I .kategorie – „Výrazná pedagogická osobnost tyto pedagogy“ 

� Mgr. Jana Blahošová, ZŠ Labská 27 
� Mgr. Kamila Horáčková, ZŠ Labská 27 
� Mgr. Roman Sýkora, ZŠ Bosonožská 9 
� Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská 9 

 
II. kategorie – „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ 

� Mgr. Alena Svobodová, ZŠ Labská 27 
Pověřuje odbor OSP o sdělení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  v termínu do 5.2.2014 k rukám PhDr. Marie 
Klusoňové. 
 
18. Žádost o finanční prostředky z OŠMT MMB v oblasti nábytkové vybavení 
základních a mateřských škol, vybavení školních kuchyní a jídelen, menší investice  
do škol a školských zařízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  
� seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na vybavení (nábytkové  

a kuchyňské): 
 
Nábytkové vybavení základních a mateřských škol 

1. Mateřská škola Brno, Oderská 2 - nákup nového sedacího nábytku a dětského 
nábytku, finanční rozsah: 140 000,- Kč 

2. Mateřská škola, Brno, Labská 7 - nákup dětských židliček a stolečků,  
finanční rozsah: 65 000,- Kč 

 
Vybavení školních kuchyní a jídelen 

1. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny - koupě nové průmyslové 
myčky, finanční rozsah: 180 000,- Kč 



2. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2 - koupě nového konvektomatu včetně jeho 
osazení, finanční rozsah: 474 296,- Kč 

3. Mateřská škola, Brno, Labská 7 - výměna ventilátoru do školní jídelny,  
finanční rozsah: 40 000,- Kč 

4. Mateřská škola Brno, Oderská 2 - koupě nové myčky,  
finanční rozsah: 25 000,- Kč 

 
� seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na menší investice do škol  

a školských zařízení a výše finanční spoluúčasti MČ Brno – Starý Lískovec: 
 

1. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 - rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu D,   
finanční rozsah: 1 500 000,- Kč  
20% finanční spoluúčast MČ Brno – Starý Lískovec 

2. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4 - rekonstrukce kotelny,  
finanční rozsah: 500 000,- Kč  
20% finanční spoluúčast MČ Brno – Starý Lískovec 

3. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny - oprava střechy nad 
tělocvičnou, finanční rozsah: 200 000,- Kč  
20% finanční spoluúčast MČ Brno – Starý Lískovec 

4. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny - výměna řídící jednotky 
výtahu, finanční rozsah: 200 000,- Kč 
20% finanční spoluúčast MČ Brno – Starý Lískovec 

5. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace - oprava podlahy v přípravě 
zeleniny, finanční rozsah: 15 000,- Kč 
20% finanční spoluúčast MČ Brno – Starý Lískovec 

 
Ukládá OVš odevzdat žádost do 31.1.2014 na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrátu města Brna. 
 


