
Informace z usnesení 112. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 21.5.2014 
 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 4  
v 1. Podlaží domu na ulici Sevastopolská č.o. 5 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 4, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 5, na ulici Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč:   
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, IČ 121 91 949 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky  
a celkové nabídkové ceny ve výši 188 042 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 9  
ve 2. Podlaží domu na ulici Sevastopolská č.o. 3 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 9, situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 3, na ulici Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: 
Svoboda a syn, Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531 jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 176 733 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. 33  
v 7. podlaží domu na ulici Kurská č.o. 8 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 33, situovaném v 7. podlaží domu č.o. 8, na ulici Kurská 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 222 845 Kč bez DPH. 

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00120, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00120 mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno,  
IČ 121 91 949 na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách  
či úpravách v bytě č. 4, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. o. 5 na ulici Sevastopolská 
v Brně v celkové ceně 188 042 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 00120 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.5.2014. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00121, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00121 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,  
IČ 25548531 na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách  
či úpravách v bytě č. 9, o velikosti 1+kk, nacházejícím se ve 2. podlaží domu č.o. 3 na ulici Sevastopolská 
v Brně v celkové ceně 176 733 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 00121 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.5.2014. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00122, PRESL, s.r.o.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00122 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, 
IČ 269 15 791  na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách  
či úpravách v bytě č. 33, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 7. podlaží domu č.o. 8 na ulici Kurská v Brně 
v celkové ceně 222 845 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 00122 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.5.2014. 
 
7. Společenství vlastníků Osová 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, ve kterém je statutární 
město Brno prostřednictvím městské části Brno – Starý Lískovec majitelem:  
 
1. bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+3 (67,25m2) – nájemce Věra Mildeová  
- předpis plateb ve výši 6 239 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet   

Společenství vlastníků Osová 4, Brno, 
 
2. nebytového prostoru o velikosti 38,97 m2 – nájemce BONAPO – Naděžda Novotná 
- předpis plateb ve výši 1 781 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  

na účet Společenství vlastníků Osová 4, Brno, 
 
3. nebytového prostoru o velikosti 117,34 m2 – nájemce prodejna Cyklosport – Petr  

a Eva Hudlíkovi 
- předpis plateb ve výši 6 000 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 

Společenství vlastníků Osová 4, Brno. 
 
Pověřuje Mgr. Vítězslava Oravu, nar. 13.5.1987, aby zastupoval městskou část Brno – Starý Lískovec  
na 1. shromáždění členů Společenství vlastníků Osová 4, Brno, které se bude konat dne 5.6.2014 v 19,00 
hodin v nekuřáckém salonku restaurace Na hřišti, na ulici Neužilova 35 v Brně – Bohunicích. 
 
8. Víceúčelové hřiště v Parku Osová v MČ Brno – Bohunice 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu „Víceúčelové hřiště v Parku Osová v MČ Brno – 
Bohunice Brno, Bohunice, Osová“ bez připomínek.  
 
9. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1745/7 a části pozemku p.č. 1745/8 oba k.ú. Starý Lískovec – 
Zamazal ml. & spol. s r.o. – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ rozšířit  usnesení č. 4./XV ve věci vyjádření 
k prodeji pozemku p.č. 1745/7 a části pozemku p. č. 1745/8 oba k.ú. Starý Lískovec o souhlas s odprodejem 
celého pozemku p.č. 1754/8 (380 m2) k.ú. Starý Lískovec společnosti Zamazal ml. & spol.,  
s r.o., se sídlem Kohoutova 34, 613 00 Brno, IČ 607 12 384. 
 
10. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 546/1, 546/2 a 546/3 k.ú. Starý Lískovec – Petr Karásek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s prodejem pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Brna p. č. 546/1 (331 m2), 546/2 (58 m2) a 546/3 (390 m2) k.ú. Starý Lískovec p. Petru 
Karáskovi, bytem Velká Bíteš, Návrší 246. 



 
11. Uzavření smlouvy o nájmu pozemku pod garáží p.č. 243/2 a 243/3 k.ú. Starý Lískovec – p.Doc. Ing. 
Miloslav Filka, CSc. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemků pod garáží  
p.č. 243/2 a 243/3 k.ú. Starý Lískovec (celkem 20 m2), mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý 
Lískovec, zastoupeným starostou p. Bc. Vladanem Krásným a p. Doc. Ing. Miloslavem Filkou, CSc., bytem 
Grohova 18/34a, Brno podle návrhu, který je přílohou zprávy. 
 
12. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací stání  
na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s projektovou dokumentací na akci: „Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
2. s realizací stavebních prací „Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
3. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Parkovací stání na ulici 
Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

• ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, IČ: 25504011 
• TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 46977660 
• SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, IČ: 46995803 
• SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,  

620 00 Brno, IČ: 48035599 
• DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ: 26255618 

 
5. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – 
Starý Lískovec“ ve složení: 

• Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
• Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
• Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
• Ing. Jiří Šlanhof (odborník) 
• Ing. Arch. Aleš Putna (projektant) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 5 dní od zaslání oficiálního 
výpisu.  
 
13. „ZŠ Labská – Bazén“ – nové podlimitní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci pro nové zadání veřejné zakázky s názvem 
„ZŠ Labská - Bazén“, jejímž zpracovatelem je firma ikis, s.r.o. se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
Ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. 
Návrh vyzvaných uchazečů, které lze oslovit, tak aby bylo vyhověno zákonu: 
 

1. AREA TZB a.s., Prvomájová 1358/14, Praha 5 – Radotín,  IČ: 25740351 
 

2. Jiří Mrkvica, Tovární 1a, 643 00 Brno, IČ: 40373835 
  

3. JoseTe, spol. s r.o., Bzenecká 4166/22, 628 00 Brno, IČ: 27744728 
  

4. DAIMOND – chlazení, spol. s r.o., Vídeňská 56a, 639 00 Brno, IČ: 60728167 
 

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



6. CLIMFIL BRNO, s.r.o., Jiráskova 225/21, 602 00 Brno, IČ: 25336118 
 
Ukládá OVš sdělit výsledek RMČ firmě ikis, s.r.o. 
 
 
14. 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 “ZŠ Labská – Bazén“ – nové zjednodušené podlimitní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „ZŠ Labská - Bazén“ ustavuje a jmenuje komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: 
 

1. člen: Zdeněk Sycha  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  9.6.2014 od 13,00 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: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Mgr. Vítězslav Orava 

3. člen: Bc. Eva Novosádová 

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: David Kolínek 

náhradník za 2. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 3. člena: Jana Bušovová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 13.6.2014 od 11,00 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.  
 
15. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit účetní závěrku 
a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2013, dle přílohy, která je nedílnou 



součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků k 31.12.2013 ve výši 6 941 971,62 Kč  
do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2013 včetně zprávy auditora  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
a zprávy auditora k účetní uzávěrce k 31. prosinci 2013. 
 
16. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 2013 ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, 
MŠ Oderská 2. 
 
17. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2013 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků jednotlivých ZŠ  
a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle přiloženého návrhu, který je nedílnou 
přílohou bodu tohoto jednání s výjimkou ZŠ Labská, u které přidělila do Fondu odměn 10 tis.Kč a zbylých 
40 tis.Kč vložila do Fondu rezevního. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
18. Žádost Senergos, a.s. o souhlas se stavbou na pozemku p.č. 1684/28 k.ú. Starý Lískovec – 
pokračování II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „Brno, VN1375-zaústění do VR Labská“ na svěřeném 
pozemku p. č. 1684/28 k. ú. Starý Lískovec, podle situace stavby ve variantě z 05/2014, která je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Požaduje provedení přechodu přes účelovou komunikaci na pozemku p. č. 1684/28 k. ú. Starý Lískovec 
během jednoho dne, termín uzavření komunikace bude vlastníkům garáží oznámen minimálně 1 týden 
předem přenosným dopravním značením. 
Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ společnosti Senergos, a.s.. 
 
19. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Truhlářovi, Pechová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Kurská 
č.o. 6, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Ivou Pechovou,  
nar. 22.4.1969, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 6, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Andreou 
Truhlářovou, nar. 5.7.1979, na dobu neurčitou, regulované nájemné.     
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014.  
 
20. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Vašatová, Davidovi 

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 3+1 v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 4, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Veronikou 
Davidovou, nar. 19.9.1964 a Josefem Davidem, nar. 21.3.1957, na dobu neurčitou, regulované nájemné.    
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014.  
 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Plachetkovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 11, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 



nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Dušanem Plachetkou, 
nar. 4. 9. 1962 a Evou Plachetkovou, nar. 22. 2. 1958. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 30.6.2014. 
 
22. Podnájem bytu – Michael Hamšík 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. 12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 1, Brno,  na dobu určitou od 1.6.2014 do 31.5.2015 pro podnájemce Michala Beránka, 
nar. 4.1.1987. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 31.5.2014. 
 
23. Podnájem bytu – Petr Palát 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. 3, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 4, Brno,  na dobu určitou od 1.6.2014 do 31.5.2015 pro podnájemce Patrika Hrušku, 
nar.14.10.1995. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 31.5.2014. 
 
24. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – Daniel Svoboda 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, v bytovém domě  
na ulici Kurská č.o. 6, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na vnuka Daniela Svobodu, nar.8.10.1989. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno – 
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Danielem 
Svobodou, nar. 8.10.1989, na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014. 
 
25. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Emilie a Jan Scheinovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.23, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.23, Brno, s paní Emilií Scheinovou, nar. 8.11.1935 a panem Janem Scheinem,  
nar. 23.3.1934, na dobu určitou jednoho roku,  regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2014.   
 
26. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Jindřiška Simbartlová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o.5 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné,  
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Jindřiškou Simbartlovou,  
nar. 1.6.1944. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014.   
 
27. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Ilja Vařáková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém domě  
na ulici Dunajská č.o.45 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec   a   Iljou Vařákovou, nar. 5.11.1932. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014. 
 
 
 



28. Společný  nájem  k  bytu č. 16, Sevastopolská č.o. 1, Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 16, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1, 
Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu 
neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
JUDr. Stanislavem Zelinkou, nar. 4.12.1941 a Radimem Vašákem, nar.10.7.1985.  
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení do 31.5.2014.   
 
29. Společný  nájem  k  bytu č. 3, Sevastopolská č.o. 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, 
Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu 
neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
Pavlem Menčíkem, nar.11.12.1942 a Barborou Šůnovou, nar.22.2.1991. 
Pověřuje OSBB informovat  nájemce o usnesení do 31.5.2014.    
 
30. Pronájem volných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk dle čl. 2, bodu č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý 
Lískovec – pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru 
sociálního dle čl. 2, odst. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, žadateli 
P.D., bytem Andrýskova 21, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, bodu  
č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý Lískovec – pronájem bytu 
při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 
Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, žadateli M.M., bytem Poštovská 4, 
Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2014. 
 
31. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Osová 2, 4, 6, 8 

Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených k vyplacení 
jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových domech  a vybudování 
bylo financováno nájemci těchto bytů: 

1. Osová č.o. 2, byt č. 22, Michal Ruibar, nar. 24. 7. 1973 -  80 263 Kč 
 
2. Osová č.o. 4, byt č. 22, Michaela Gremmelová, nar. 15. 7. 1970 – 78 985 Kč 
 
3. Osová č.o. 6, byt č. 22, Jan, nar. 9. 11. 1944 a Anna, nar. 6. 3. 1949 Šmídovi – 79 979 Kč   
 
4. Osová č.o. 8, byt č. 22, Radim Michalík, nar. 27. 2. 1973 – 83 316 Kč 
 

V případě dluhu na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu se dlužná částka započte. 
Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených bytových jednotek.   
 



32. Výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se seznamem žadatelů o sociální byt, a to v souladu se Statutem 
sociálního bytu, který je součástí Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek 
zajišťování bytové náhrady.  
Pověřuje OSBB zaslat usnesení Rady městské části a seznam žadatelů o sociální byt Bytovému odboru 
Magistrátu města Brna nejpozději do 10. 6. 2014. 
 
33. 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 34. jednání konaném dne 
19.5.2014, že byt 
 

• Sevastopolská č.o. 9, byt č. 1,  velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený 
• Dunajská č.o. 43, byt č. 28,  velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený 
• Labská č.o. 33, byt č. 13, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený. 
 

 
34. Havarijní oprava ležaté kanalizace u objektu Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4  
– cenové nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci havarijní opravy ležaté kanalizace u objektu 
Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4  byl vybrán uchazeč Vlastimil Ströer s.r.o., Malostranská 7/17, 625 00 
Brno, IČ 28354427 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
178 916 Kč bez DPH. 
 
35. „Havarijní oprava kanalizace u objektu mateřské školy, Brno, Bosonožská 4,“ - SOD     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 625 00, zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným 
a společností Vlastimil Ströer s.r.o., Malostranská 7/17, 625 00 Brno, IČ 28354427, kde předmětem 
smlouvy je havarijní oprava kanalizace u objektu MŠ Brno, Bosonožská 4 v celkové ceně 178 916 Kč  
bez DPH. 
 
36. Návrhy změn OZV o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření 
k zabezpečení veřejného pořádku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ nepředkládat návrh změny obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení 
opatření k zabezpečení veřejného pořádku. 
 
37. Vymáhání peněžitých pohledávek         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky  
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu u níže uvedených osob: 
 

• Růžena Fajnorová, Kosmonautů 17, č.b. 2, Brno, dluží za období od  října r. 2013 do února r. 2014 
částku 54 165,- Kč, byt uvolněn, 

• Arpád a Helena Horváthovi, Kurská 8, č.b. 9, Brno, dluží za období od května r. 2013 do listopadu   
r. 2013 částku  54 103,- Kč, byt uvolněn, 

• Petr Patočka, Labská 37, č.b. 5, Brno, dluží za období od října do listopadu r. 2013 částku 20 830,- 
Kč, byt uvolněn, 



• Helena Dobrovolná, Vltavská 17, č.b. 21, Brno, dluží za vyúčtování záloh na služby za r. 2013 
částku 8 275,- Kč 

• František Horváth, Kosmonautů 19, č.b. 6, Brno, dluží za období od  dubna r. 2013 do prosince  
r. 2013 částku 26 574,- Kč, 

• Marcela Fackenbergová, Dunajská 39, č.b. 18, Brno, dluží za období od dubna r. 2013 do ledna  
r. 2014 částku  90 290,- Kč, 

• Ladislav Janíček, Kosmonautů 23, č.b. 48, Brno, dluží za období od dubna r. 2013 do ledna r. 2014 
částku 22 050,- Kč, 

• Petra a Petr Muchovi, Labská 37, č.b. 2, Brno, dluží za období od dubna r. 2013 do ledna r. 2014 
 a za vyúčtování záloh na služby za r. 2013 částku 127 012,- Kč, 

• Drahomír Klimeš, Sevastopolská 11, č.b. 41, Brno, dluží za období od září r. 2013 do ledna r. 2014 
částku 14 955,- Kč. 

 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
38. Žádosti o dotace – Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotace pro Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno 
z rozpočtu městské části ve výši 30 tis. Kč na rok 2014 a současně smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec a mezi příjemcem dotace Svaz důchodců ČR, Městská 
organizace Brno s číslem smlouvy 099 300 14 00034, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 23.5.2014.  
Ukládá OSP zabezpečení převodu finančních prostředků. 
 
39. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného prostranství  
u Donu, Brno – Starý Lískovec“       
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu č. 1 bodu 
tohoto jednání a Odůvodnění veřejné zakázky (VZ), které je autorizovanou přílohou č.2, pro veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 5 dnů od zaslání oficiálního 
výpisu. 
 
40. 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  „Rekonstrukce veřejného prostranství u 
Donu, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „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“ ustavuje  
a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: 
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  16.6.2014 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: Taťána Absolínová 



2. člen: Bc. Eva Novosádová 

3. člen: Mgr. Vítězslav Orava 

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: Jana Bušovová 

náhradník za 3. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 23.6.2014 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.  
 
41. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „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“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu č. 1 bodu 
tohoto jednání a Odůvodnění veřejné zakázky (VZ), které je autorizovanou přílohou č.2 bodu tohoto 
jednání, pro veřejnou zakázku „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“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 5 dnů od zaslání oficiálního 
výpisu. 
 
42. 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 „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“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „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“ ustavuje  
a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení  
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  16.6.2014 od 11,00 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: Taťána Absolínová 

2. člen: Bc. Eva Novosádová 

3. člen: Mgr. Vítězslav Orava 

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: Jana Bušovová 

náhradník za 3. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 23.6.2014 od 11,00 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.  
 
43. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě nového 
konvektomatu do MŠ Kosmonautů 2 v Brně – Starém Lískovci“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s textem zadávacích podmínek k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě 
nového konvektomatu do MŠ Kosmonautů 2 v Brně – Starém Lískovci“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
Retigo s.r.o. 
Láň 2310 
756 43 Rožnov pod Radhoštěm 
 
UNIREG, spol. s r.o. 
Rooseveltova 584/9 
602 00 Brno 
 
GOZ GASTRO s.r.o. 
Plotní 73 
602 00 Brno 
 
Miroslav Bílek 
Majdalenky 13/852 
638 00 Brno 
 
Gastrocentrum Moravia 
Ctirad Šmíd 
Optická 4a 
750 02 Přerov 



 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na nový konvektomat 
 
44. Rozpočtové opatření č. 9 - navýšení volby, odvod z VHP, aj. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
45.Rozpočtové opatření č. 10 – převod finančních prostředků z VHČ do HČ  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit v souladu 
s článkem 76, odst. 51 Statutu města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % kladného výsledku 
hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2013, tj. 3 264 053 Kč, 
do hlavní činnosti.  
 

Schválit rozpočtové opatření č. 10, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


