
Informace z usnesení 109. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 9.4.2014 
 

 
1. Smlouvy o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – bytové domy na ulici Osová č.o. 2,4,6,8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části schválit Smlouvy  
o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec  
Bc. Vladanem Krásným a nájemci předmětných bytů: 

� bytový dům na ulici Osová 579/2 
� bytový dům na ulici Osová 591/4 
� bytový dům na ulici Osová 593/6 
� bytový dům na ulici Osová 596/8 

 
Smlouvy o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník  byly zkontrolovány právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.5 ve 2. podlaží domu na ulici Labská č.o. 35 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 5, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 35, na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč PRESL, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno, IČ 269 15 791 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  308 372 Kč 
bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.5 ve 2. podlaží domu na ulici Labská č.o. 37 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 5, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 37, na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč Svoboda a syn, s r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno,  
IČ 25548531 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši 295 610 Kč bez DPH. 

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.27 v 7. podlaží domu na ulici Labská č.o. 35 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 27, situovaném v 7. podlaží domu č.o. 35, na ulici Labská 
v Brně“ byl vybrán uchazeč KERAMO D – Dohorák,  s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, 
IČ 277 16 104  jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny  
ve výši 217 685 Kč bez DPH. 



Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
1. Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek č. 1 – 2014 
smlouvy o dodávce elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou 
Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
zastoupenou Mgr. Michalem Čoupkem, MBA. 
 
2. Dodatek č. 1 - 2014 Smlouvy  o dodávce elektřiny č. P/014/2009 je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení -               
Dodatek  č. 1 – 2014 ke smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám 
k podpisu. 
 
6. Stanovy společenství vlastníků – Osová 593/6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13 – bod č. 1,  schválené na své 107. 
schůzi konané dne 12.3.2014. 
Schvaluje znění Stanov Společenství vlastníků Osová 6, Brno. 
Znění výše uvedených Stanov bylo zkontrolováno právníkem úřadu. 
Stanovy Společenství vlastníků Osová 6, Brno jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00116, KERAMO D, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00116 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou  
Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a KERAMO D - 
Dohorák, s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy 
je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 27, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 7. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 217 685 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 14 00116 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.4.2014. 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00115, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00115 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou  
Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, 
s.r.o., Jahodová 62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 5, o velikosti 1+3, nacházejícím se ve  
2. podlaží domu č.o. 37 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 295 610 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 14 00115 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.4.2014. 
 



9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00114, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00114 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s.r.o., stavební 
práce, Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 5, o velikosti 1+3, nacházejícím 
se ve 2. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 308 372 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 14 00114 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.4.2014. 
 
10. Žádost o souhlas se zastřešením části dvora 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zastřešením části dvora u domu manželů Khai  
a Věra Vuových, Šoustalova 50, Brno na pozemku p. č. 749/2 k. ú. Starý Lískovec. 

 
11. Vyjádření k projektové dokumentaci a záměru stavby: „II/602 Brno Jihlavská, most 
602-001“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se záměrem stavby: „II/602 Brno Jihlavská, most 
602-001“, jejímž předmětem je oprava mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivaděč  
od Pisáreckého tunelu na dálnici D1) na místní komunikaci ul. Jihlavské.  

 

12. Vyjádření k umístění reklamy na zábradlí  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení na přechodu pro 
pěší přes tramvajové těleso na pozemku p. č. 1684/16 k. ú. Starý Lískovec nad zastávkou 
tramvaje Osová. 

 
13. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu výsadba dřevin a úprava terénu 
Kosmonautů 1-15 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
výsadba dřevin a úprava terénu dle projektové dokumentace „Výsadba/dosadba dřevin  
na pozemcích veřejné zeleně na ulici Kosmonautů 1-15, revitalizace travního porostu  
a  z boku domu ulice Kosmonautů 15 vyřešení splavování půdy svážku“, podle předložené 
cenové nabídky ze dne 27. 3. 2014, zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno,  
IČO 62095773. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo ihned. 
 
14. Návrh SOD č. 09 9 500 14 00013 pro zakázku malého rozsahu výsadba dřevin  
a úprava terénu Kosmonautů 1-15 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 14 00013 uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Karlem 
Zemanem, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 62095773, která je autorizovanou přílohou č. 1 
bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 



1)předmět smlouvy – výsadba dřevin a úprava terénu dle projektové dokumentace 
„Výsadba/dosadba dřevin na pozemcích veřejné zeleně na ulici Kosmonautů 1-15, 
revitalizace travního porostu a z  boku domu ulice Kosmonautů 15 vyřešení splavování půdy 
svážku“  
2)doba plnění – od 10. 4. 2014 do 25. 6. 2014, následná a rozvojová péče po dobu 36 měsíců   
3)cena za dílo – 443 880 Kč bez DPH / 537 094,80 Kč s DPH, následná a rozvojová péče  
po dobu 36 měsíců 189 000 Kč bez DPH / 228 690 Kč s DPH.   
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu ihned.  
 
15. Náhradní výsadba dřevin uložená společnosti Brněnské vodárny a kanalizace , a.s., 
smlouva č. 09 9 500 14 00014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 9 500 14 00014 uzavíranou mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Bc. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., zast. předsedou představenstva MVDr. Vlastimilem Žďárským, Hybešova 254/16, 657 33 
Brno, IČO 46347275, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, jejímž 
předmětem je provedení náhradní výsadby dřevin na pozemku veřejné zeleně  
p.č. 1684/169 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu  
do 30.4.2014.  
 
 
16. Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 – vydání 
výročního almanachu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 20 000 Kč  
pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 na vydání almanachu u příležitosti 80.výročí 
založení školy. 
 
17. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2014 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2014 zájmové organizaci Junák – Svaz skautů a skautek ČR ve výši 30 000 
Kč. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2014 jednotlivým zájmovým organizacím 

� ParaCentrum  FENIX                              
� TJ Sokol Starý Lískovec                              
� Orel Jednota Starý Lískovec          
� 52. pionýrská skupina Slunovrat    
� Římskokatolická Farnost Starý Lískovec      
� SVČ Linka, Kosmonautů 4             
� SDH Starý Lískovec – SPORT                      
� TOM 20203 Oftalmo                                                                   

                      

18. Licenční smlouva č. JSDH-225/2013 pro testování software „Portál jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy č. JSDH-225/2013 
pro nevýhradní licenci pro testování software „Portál Jednotek sboru dobrovolných hasičů“, 
který bude provozován Jednotkou sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Starý Lískovec mezi 



poskytovatelem RCS Kladno, s.r.o., se sídlem Mánesova 1772, 272 01 Kladno, zastoupenou 
Ing. Václavem Zdichem, jednatelem a nabyvatelem Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno, zastoupenou Bc. Vladanem 
Krásným, starostou. Předmětem  této smlouvy je stanovení licenčních podmínek pro testování 
software „Portál Jednotek sboru dobrovolných hasičů“. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu této smlouvy.  
Licenční smlouva č. JSDH-225/2013 pro nevýhradní licenci je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Osvědčení – A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje poskytnout společnosti A.S.A. Služby 
Žabovřesky, s.r.o., Osvědčení o řádném poskytnutí služby, které tvoří nedílnou součást tohoto 
usnesení.  
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
20. Předzahrádka před prodejnou Karlova Pekárna ul. Vltavská 4 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje umístění zahrádky před prodejnou 
Karlova pekárna, Vltavská 4 Brno o rozměrech 350 x 400 cm za následujících podmínek: 

- zahrádka bude nekuřácká 
- bez konzumace alkoholických nápojů 
- provoz zahrádky pouze během otevírací doby pekárny 

 
Vizualizace tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení. Žadatelem je společnost Karlova pekárna 
s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice. Současně ukládá OVš odeslat na Živnostenský 
úřad MMB žádost o zařazení této lokality do Tržního řádu, který je vydáván Nařízením Rady 
města Brna č. 1/2002. 
 
21. Návrh SOD – realizace discgolfového hřiště – Mikuláškovo náměstí 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh SOD uzavřené mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, 
zastoupenou Bc. Vladanem Krásným a firmou HEPA group, s.r.o., Ježkova 1054/10, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, zastoupenou jednatelem Mgr. Přemyslem Novákem. Předmětem díla 
smlouvy je realizace Discgolfového hřiště ve vnitrobloku ulic Mikuláškovo náměstí x Osová. 
Souhlasí, aby byl odst. 5.4. smlouvy zrušen. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
22. Předložení Předávacích protokolů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předání majetku k hospodaření zřízeným 
příspěvkovým organizacím 
- na ZŠ Bosonožská 9 v celkové hodnotě 59.767,50 Kč 
- na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 v celkové hodnotě 6.797,00 Kč. 
 
23. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané 
dne  4. 4. 2014. 
 
 
 



24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku 
okolo stávajících parkovišť, která jsou součástí ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu ZEMAKO, s.r.o., obchodní a stavební 
činnost, Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna, IČ: 255 04 011 jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava chodníku okolo stávajících pískovišť, 
která jsou součástí ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
25. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 
Olomučany, IČO: 68903316 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, 
Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předložené objednávky č. X/14 mezi zadavatelem veřejné zakázky 
malého rozsahu „Projektová dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného 
času), Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a vybraným uchazečem, který bude 
doplněn dle rozhodnutí RMČ. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
26. Souhlas s termínem konání „Dne radnice“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje konání pátého ročníku společensko-sportovní akce 
"Den radnice MČ Brno – Starý Lískovec", dne 27.9.2014 od 13.00 hodin  na veřejných 
prostranstvích přilehlých k ulici Bosonožská. 
 
 
27. Rozpočtové opatření č. 6 – přesun zdrojů z VHČ do HČ, navýšení investic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání.  
 

28. „ZŠ Labská - Bazén“ – jednací řízení bez uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky  
na dodávky s názvem „ZŠ Labská - bazén“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Schvaluje výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění konaném podle 
ustanovení § 23 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů včetně samostatných příloh, jež je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Návrh nových vyzvaných uchazečů: 
 

1. JANOair s.r.o., Stará 98/18, 602 00 Brno, IČ: 27671232 
 

2. CLIMFIL BRNO, s.r.o., Jiráskova 225/21, 602 00 Brno, IČ: 25336118 
 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu. 



 
29. Schválení předběžného oznámení na akci: „Rekonstrukce veřejného prostranství  
u Donu, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předběžným oznámením na akci: „Rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ podle ustanovení § 86 zákona  
č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. ze dne 8.4.2014, 
jež je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu. 
 
30. Schválení předběžného oznámení na akci: „Výměna zábradlí a zasklení balkónů 
včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 
2,4,6,8 a Kyjevská 1,3“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předběžným oznámením na akci: „Výměna 
zábradlí a zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových 
domech na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3“ podle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 
Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. ze dne 8.4.2014, jež je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu. 
 
31. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna zábradlí  
a zasklení balkónů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s  mandátní 
smlouvou č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zadání veřejné zakázky na akci: „Výměna 
zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu z RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
32. Změna v ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů  
a pozvánce 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 
 

náhradník za 1. člena: Mgr. Jiří Dvořáček 

náhradník za 2. člena: Taťána Absolínová 

náhradník za 3. člena: Petr Bohumel  

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Ukládá OVš sdělit výsledek RMČ firmě ikis, s.r.o.. 
 
 
 



33. Přijetí nepatrného majetku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí usnesení Městského soudu v Brně čj. 58 D 
3146/2012-52, v řízení o dědictví po zemřelé Evě Řehůřkové, nar. 24.4.1941, posledně bytem 
Brno, Labská 154/33, zemř. dne 8.12.2012 bez zanechání závěti, dle kterého vydává soud 
nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný vypraviteli pohřbu, Městské části Brno-Starý 
Lískovec, a to: 
1. cenné papíry vedené v samostatné evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., 

Praha 1, Rybná 14, na majetkovém účtu č. 100023856756,  a to 12 ks akcií ČESKÁ 
NÁMOŘNÍ PLAVBA, ISIN CZ0008413556, ke dni úmrtí v hodnotě 6 006 Kč, 

2. práva a povinnosti spojená s vkladní knížkou č. 43964328/0300, se zůstatkem ke dni úmrtí  
ve výši 129,62 Kč, 

3. finanční hotovost ve výši 1 321 Kč, 
4. pohledávku za Magistrátem města Brna z titulu přeplatku za komunální odpad ve výši 

41 Kč, 
5. movité věci oceněné ve výši 0 Kč. 
Usnesení Městského soudu v Brně čj. 58 D 3146/2012-52 je přílohou tohoto bodu jednání, 
 
Schvaluje prodej cenných papírů vedených v samostatné evidenci Centrálního depozitáře 
cenných papírů, a.s., Praha 1, Rybná 14, na majetkovém účtu č. 100023856756,  a to 12 ks 
akcií ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, ISIN CZ0008413556, ke dni úmrtí v hodnotě 6 006 Kč, 
výběr peněžních prostředků z vkladní knížky č. 43964328/0300 vedené na jméno Eva 
Řehůžková, Československou obchodní bankou, a.s. se zůstatkem ke dni úmrtí zůstavitelky ve 
výši 129,62 Kč, a následný převod všech získaných prostředků na bankovní účet městské části 
Brno-Starý Lískovec.  
Schvaluje svěření lednice z pozůstalosti po zemřelé Evě Řehůřkové, posl. bytem Brno, 
Labská 154/33, získané na základě usnesení Městského soudu v Brně 58 D 3146/2012-52, 
k hospodaření ZŠ Bosonožská. 
 


