
Informace z usnesení 117. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 2.7.2014 
 
1. 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. 32,  
v bytovém domě na ulici Kyjevská  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 30.9.2014. 
 
2. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 6, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné.      
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2014.  
 
3. 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. 22, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Labská  
č.o. 33, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2014.  
 
4. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 11, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na dceru. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno 
– Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2014. 
 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.17, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.17, Brno, na dobu určitou jednoho roku,  regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2014.   
 
6. 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 
J.K., trvale bytem Husova 5, 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 jednoho roku, regulované nájemné. 
Současně se smlouvou o nájmu bytu uzavřít notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle ustanovení § 
274 písm. E) o. s. ř. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 
podle ustanovení § 274 písm. E) o. s. ř. smluvním stranám k podpisu do 31.8.2014. 



 
7. 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 35. jednání konaném 
dne 23.6.2014, že byt 

� Sevastopolská č.o. 1, byt č. 24,  velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený 
� Kyjevská č.o. 3, byt č. 10,  velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený. 

 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 17, na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00137 o zániku nájmu bytu k bytu č.17, 
o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00137 smluvním stranám k podpisu          
do 31.7.2014. 
 
9. Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o. 41, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné.    
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2014.  
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 16,  
v bytovém domě na ulici Vltavská  č.o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 roku, regulované 
nájemné, za podmínky, že nejpozději do 15.7.2014 bude uhrazena dlužná částka. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.7.2014. 
 
11. 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. 23,  
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 37 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 31.7.2014. 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 28,  
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, regulované 
nájemné, za podmínky, že  nejpozději do 31.7.2014 bude uhrazena dlužná částka. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.8.2014. 
 
13. 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. 8,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované 
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.8.2014. 



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. 29,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 11 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 31.8.2014. 
 
15. 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. 4,  
v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 37 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 31.8.2014. 
 
Zpracovatel s usnesením seznámen (podpis): 
Zápis o plnění (datum, podpis, popř. další poznámky): 
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Pařízek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 31,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Jiřím Pařízkem, 
nar.28.11.1975. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.8.2014. 
 
17. 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. 10,  
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43 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 31.10.2014. 
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované 
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.8.2014. 
 
19. 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. 3,  
v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 19 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 31.8.2014. 
 
 
 
 



20. 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. 3,  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31 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 31.7.2014. 
 
21. 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. 11,  
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.7.2014. 
 
22. Svěření působnosti Rady MČ Brno – Starý Lískovec Odboru sociálnímu, školství a kultury 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Odboru sociálnímu, školství a kultury ÚMČ města Brna, Brno-Starý 
Lískovec uzavírání smluv o nájmu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
na straně pronajímatele a  dalším subjektem, na straně nájemce, kdy předmětem nájmu je zasedací místnost 
o výměře 79,9 m2 situované v přízemí nemovitosti - budovy  č.p. 260, č.o. 4 na ulici Oderská v Brně.  
 
Základní cena nájmu činí 500,-Kč, zvýhodněná cena činí 200,-Kč (včetně 21% DPH/60minut). Odbor 
sociální, školství a kultury je oprávněn v odůvodněných případech cenu nájmu navýšit nebo snížit  
a to se souhlasem tajemníka ÚMČ.  
Smlouva o nájmu zasedací místnosti a Provozní řád zasedací místnosti jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Naložení s majetkem, který připadl městské části podle § 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku ve znění tehdejších předpisů 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí nabytí movité věci do vlastnictví a to nepojízdného 
osobního automobilu Škoda Felicia Combi reg. zn. 5T55706, vin: TMBEFF653Y7310380 spolu s velkým 
technickým průkazem a klíči od vozidla, akuvrtačky Bosch PSR 14, 4-2 s příslušenstvím, krabičky Wisent 
s 62 nástavci pro akuvrtačku, vrtačky Bosch PBH 2800 RE s příslušenstvím, 2 ks slunečních brýlí a tří kusů 
listin.  
Schvaluje bezplatnou ekologickou likvidaci nepojízdného osobního automobilu Škoda Felicia Combi reg. 
zn. 5T55706, vin: TMBEFF653Y7310380, společností JEREX a.s., v jejímž areálu je automobil odstaven, 
spolu s technickým průkazem a klíči od vozidla.  
Schvaluje zařazení použitelné akuvrtačky Bosch PSR 14, 4-2 s příslušenstvím, vrtačky Bosch PBH 2800 
RE s příslušenstvím a krabičky Wisent s 62 kusy nástavců pro akuvrtačku do majetku ÚMČ Brno – Starý 
Lískovec a jejich použití v souladu s jejich určením.  
 
24. Žádost Senergos, a.s. o stanovisko ke stavbě „BRNO, Bítešská, obnova kabelů VN z BOB 9“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s obnovou VN kabelů ve stávající trase při stavbě „BRNO, 
Bítešská, obnova kabelů VN z BOB 9“ a požaduje uložit kabely VN blíže k patě tělesa dálničního přivaděče. 
Tím budou pozemky p. č. 1684/18 a 1684/78 k. ú. Starý Lískovec alespoň částečně uvolněny od ochranných 
a bezpečnostních pásem vedení VN. 
Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ společnosti Senergos, a.s.. 
 
 
 
 



25. Novelizace vyhlášky o koordinaci výkopových prací na veřejném prostranství ve městě Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec schválit 
návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací  
na veřejných prostranstvích ve městě Brna bez připomínek. 
 
26. Prostor pro volební kampaň ve Starolískoveckém zpravodaji 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidátů v rámci volební kampaně před 
volbami do zastupitelstev obcí na stránkách Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 podélně 
(8,7 x 19 cm) za poplatek 3.000,- Kč bez DPH, tj. 3.630,- Kč s 21 % DPH. 
 
27. Hřiště pro psy, návrh na zrušení zakázky malého rozsahu – projektová dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu – projektová dokumentace hřiště  
pro psy ul. Labská.  
 
28. Žádost o souhlas s meziskládkou zásypového materiálu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s užíváním části pozemku p.č. 2417/1 k.ú. Starý Lískovec,  
ul. Irkutská, o výměře 100 m2, pro meziskládku zásypového materiálu na stavbu „oprava vodovodu vnitřní 
vystýlkou“, dle žádosti společnosti Inženýrské stavby, s.r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 416 
01 645, ze dne 25. 6. 2014, za podmínek, které tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto jednání.   
 
29. Mechanizovaná výsadba kvetoucích směsí cibulovin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí nabídku mechanizované výsadby kvetoucích směsí 
cibulovin společnosti Pharmeko MP s.r.o., Záhumenní 217, 747 41 Žimrovice.  
Schvaluje mechanizovanou výsadbu kvetoucích směsí cibulovin do ploch veřejné zeleně MČ Brno – Starý 
Lískovec dle důvodové zprávy.  
Ukládá Odboru všeobecnému ve spolupráci s komisí životního prostředí připravit dílo k realizaci a předložit 
radě městské části k projednání do 31. 8. 2014. 
 
30. Úprava smlouvy o pronájmu sálu Hasičské zbrojnice dle zák. č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu smlouvy o pronájmu sálu v Hasičské zbrojnici  
na ul. Točná 5, Brno, ve smyslu nového občanského zákoníku, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů tak, že se nyní jedná o „Smlouvu o nájmu části nemovitosti“. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají 
nezměněny. 
Smlouva o nájmu části nemovitosti je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
31. Žádost o uhrazení nákladů spojených s odtahem vozidla při blokovém čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje proplacení částky uhrazené za odtah vozidla 
ŽADATELCE, trvale bytem Pražská 65, 675 26 Želetava, ve výši 1920,- Kč.  
Ukládá OVŠ sdělit žadatelce své stanovisko. 
 
32. Grafické znázornění retardéru, ul. Vltavská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města 
Brna: prostřednictvím vodorovného dopravního značení „graficky znázornit“ zpomalovací retardér na místní 
komunikaci ul. Vltavská k přechodu pro chodce. 
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MMB do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení 
ze schůze Rady MČ.  
 
 



33. Žádost o dotaci – neziskové organizace Roska Brno – město 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje dotaci pro neziskovou organizaci Roska Brno – město  
z rozpočtu na rok 2014. 
Ukládá OSP sdělit usnesení žadateli. 
 
34. ,,Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ – zpráva o posouzení  
a hodnocení nabídek, oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby-TOPSTAV ; společník 
1- Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687; společník 2 - TOPSTAV s.r.o., Vranovská 
95, 614 00 Brno, IČ 46977660 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o přidělení veřejné zakázky. Výše zmíněné 
dokumenty obsahují vše, o čem se píše ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
35. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna řídící jednotky výtahu v ZŠ  
a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 00051  
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna řídící jednotky výtahu v ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Milanem Jurenem, Lipůvka 246, 679 
22 Lipůvka, IČ: 16342038. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
36. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Parkovací stání na ulici Kyjevská, 
Brno – Starý Lískovec, Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec, Výměna 
zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkonových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 
2, 4, 6, 8 a Kyjevská 1, 3“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Příkazní smlouvy č. 09 9 500 14 00050 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných 
staveb v Brně – Starém Lískovci (Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec, Rekonstrukce 
veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec, Výměna zasklení balkonů včetně nových dlažeb  
na balkonových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 2, 4, 6, 8 a Kyjevská 1, 3)“, jímž je Statutární 
město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
S-Invest s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 zastoupenou jednatelkou Ing. Eliškou 
Kudělkovou. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
37. Osvětlení přechodů Jemelkova – návrh SOD 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0995001400052, kde 
objednatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, zastoupená starostou  
Bc. Vladanem Krásným  a zhotovitelem jsou Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, 
zastoupené Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem  
Předmětem díla je realizace stavby „Nasvětlení přechodu na ul. Jemelkova“ v rozsahu projektové 
dokumentace stavby zpracované Technickými sítěmi, a.s., a dle územního souhlasu  



č. MCBSLI/03916/14/OVÚP/Opr. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  
 
38. Úprava bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 19 – nabídkové řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
 bytu č. 5, Ulice Kosmonautů č.o. 19, Brno – Starý Lískovec“ byl vybrán uchazeč Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny 
ve výši  236 881 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
39. Smlouva o poskytnutí služby iDOL (iDES ON Line) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouva o poskytování služby iDOL (iDES On Line) č. 09 9 400 
14 00142, která se uzavírá mezi účastníky: TOM – computer, s.r.o., Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, 
zastoupený Ing. Tomášem Humlem, jednatelem společnosti na straně poskytovatele a Statutární město Brno, 
Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené Bc. Vladanem Krásným, starostou 
městské části. Předmětem smlouvy je poskytování služby iDOL (iDES On Line).  
V rámci této služby je poskytováno: 

• užívací právo k programu iDES v určené konfiguraci po dobu účinnosti této smlouvy, 
• prostor potřebný pro uložení dat zákazníka na databázovém serveru, technické  

i softwarové prostředky, 
• konektivita serverů poskytovatele, 
• údržba, aktualizace programu iDES, 
• průběžná záruka na chod programu, 
• zálohování dat zákazníka a uložení této zálohy na technice poskytovatele.  

Záloha se provádí 1x denně v nočních hodinách a je uchováváno 7 po sobě jdoucích záložních 
souborů, 

• dostupnost služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 

Předmětná smlouva byla zkontrolována právníkem úřadu a Odborem finančním a je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line)  
č. 09 9 400 14 00142 smluvním stranám k podpisu v termínu do 31. 7. 2014.  
 
40. 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 00141 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 v 1. podlaží domu č.o. 19 na ulici Ul. Kosmonautů 
v Brně v celkové ceně 236 881 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 00141 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 31. 7. 2014. 
 
 
 
 



41. Investiční transfer pro ZŠ Brno, Labská 27 –  vybavení pavilonu čidly, světly a kabeláží na montáž 
kamer 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje investiční transfer v částce 119.000,-Kč pro ZŠ Brno, Labská 27 
a to konkrétně  na vybavení vnější strany pavilonu A a B a prostoru jídelny čidly a světly, včetně kabeláže  
a instalace kabeláže pro pozdější montáž kamer.  
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí informovat ředitele školy, Mgr. Petra Urbánka, a zajistit převod financí. 
 
42. Podnět k provedení kontroly skončených věcí dle § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání podnětu k provedení kontroly skončených věcí dle § 12 
odst. 2 zákona o státním zastupitelství k Nejvyššímu státnímu zástupci. Podnět k provedení kontroly  
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
43. Žaloba o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žalobu o učení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 8  
o velikosti 3+1, situovaný v 5. podlaží domu č.o 8, č.p. 596 na ulici Osová 8 v Brně. 
Trvá  na výpovědi z nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1, situovaný v 5. podlaží domu č.o 8, č.p. 596 na ulici 
Osová 8 v Brně dané dne 9.12.2013. 
 
44. Náhrada měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
45. Rozpočtové opatření č. 17 – investiční transfer pro ZŠ Labská a navýšení investice do ZŠ 
Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 17, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 

 
 


