
Informace z usnesení 126. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 10.9.2014 
 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 13  
ve 4. podlaží domu na ulici Kyjevská 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. 13, situovaném ve 4. podlaží domu č.o. 3, na ulici Kyjevská v Brně“ byl vybrán uchazeč 
Presl,  s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno, IČ 26915791 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky  
a celkové nabídkové ceny ve výši 394 603,-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. 30  
v 8. podlaží domu na ulici Kyjevská č.o. 1 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 30, situovaném v 8. podlaží domu č.o. 1, na ulici Kyjevská v Brně“  byl vybrán uchazeč 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, IČ 12191949 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky  
a celkové nabídkové ceny ve výši 216 857,-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. 13  
ve 4. podlaží domu na ulici Labská č.o. 33 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 13, situovaném ve 4. podlaží domu č.o. 33, 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 270 273,-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. 28  
v 7. podlaží domu na ulici Dunajská č.o. 43 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 28, situovaném ve 4. podlaží domu č.o. 43, na ulici Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč 
KERAMO D, s.r.o.,  Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ 27716104 jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 314 648,-Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 1  
v 1. podlaží domu na ulici Sevastopolská č.o. 9 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
oprav v bytě č. 1, situovaném v 1. podlaží domu č.o. 9, na ulici Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč 
Waler, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno, IČ 25309536 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky  
a celkové nabídkové ceny ve výši 89 327,-Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 



6. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíc červen r. 2014 – Lenka Christová, nar. 
19.5.1965 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje manželům Lence a Romanovi Christovým, nájemcům bytu č. 19 
na ul. Dunajská č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci dodatečnou slevu na nájemném ve výši 2 673,-Kč  
za měsíc červen  r. 2014. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení. 
 
7. Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení – Milada Gašková, nar. 21.4.1967, nájemce bytu  
č. 6 na ul. Sevastopolská č.o. 5 v Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit prominutí 
poplatků a úroků z prodlení ve smyslu usnesení č. 2 odst. 5, z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec konaného dne 11.6.2014, ve výši 100 % tj. 49 115 Kč z částky poplatků a úroků z prodlení 
49 115,-Kč paní Miladě Gaškové, nájemci bytu č. 6 na ul. Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci.    
 
8. Změna užívání společných prostor kočárkárny na nebytové, dům Dunajská 39 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor sklepní místnosti kočárkárny 
na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru  v  bytovém  domě  na ulici   Dunajská č.o. 39  
(velikost 12,00  m2 )  panu  Romanu Christovi,  nar. 8.4.1962,  bytem  Dunajská č.o. 39, 625  00 Brno  
s účelem užívání sklad jízdních kol  a sportovního náčiní. 
 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi smluvními 
stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Bc. Vladanem 
Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a Roman Christ, nar. 8.4.1962, 
bytem Dunajská 39,  625 00 Brno na dobu neurčitou za nájemné 1 800 Kč ročně, tj. 450 Kč čtvrtletně   
a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním 
nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2014 
 
9. MMB – BO Žádost o úhradu vynaložených finančních prostředků v souvislosti s prodejem 
bytových jednotek v bytových domech na ulici Osová 2, 4, 6, 8 v Brně – Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přípis č.j. MCBSLI/05230/14/OSBB/St ze dne 3.9.2014, 
adresovaný Bytovému odboru Magistrátu města Brna, ve věci - Žádost o úhradu vynaložených finančních 
prostředků městskou částí Brno – Starý Lískovec v souvislosti s prodejem bytových jednotek v bytových 
domech na ulici Osová 2, 4, 6, 8 v Brně – Starém Lískovci včetně jeho 2 ks příloh, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání. 
 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00166, PRESL, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00166 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., Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 13,  
o velikosti 3+1, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. o. 3 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 394 603 
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 00166 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.9.2014. 
 
 
 



11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00163, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00163 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,  
na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě 
č. 30, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. o. 1 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 
216 857 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 00163 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.9.2014. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00162, KERAMO D, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00162 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. 28, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č.o. 43 na ulici Dunajská 
v Brně v celkové ceně 314 648 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 00162 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.9.2014. 
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00164, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00164 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 524/62, 620 00 Brno,  
na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě 
č. 13, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č.o. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 
270 273 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 00164 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.9.2014. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00165, WALER, spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00165 mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 1,  
o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu č. o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně  
89 327 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 00165 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 30.9.2014. 
 



15. Návrh na prodej plynového sporáku ALBA 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Pověřuje OFIN průzkumem cen podobných plynových sporáků na trhu a předložit materiál do příští RMČ. 
 
16. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
17. Vyjádření k využití předkupního práva u pozemku p. č. 546/1 a 546/2 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasit 
s využitím předkupního práva u pozemků p. č. 546/1 (331 m2) a 546/2 (43 m2) k. ú. Starý Lískovec. 
 
18. Vyjádření k využití předkupního práva u pozemků p. č. 1745/5 a 1745/29 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s využitím předkupního práva u částí pozemků p. č. 1745/5 a p. č. 1745/29 k. ú. Starý Lískovec potřebných 
pro veřejně prospěšnou stavbu – rozšíření přístupové komunikace k ZŠ El. Přemyslovny celkem  
cca (115 m2).  
 
19. Skončení nájmu pí Dagmar Poncová a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým 
dvorem p. č. 2635 k. ú. Starý Lískovec – manželé Hrabinovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu pozemku  
pod garážovým dvorem p. č. 2635 k. ú. Starý Lískovec s paní Dagmar Poncovou, bytem Kyjevská 11, Brno 
ke dni 30. 9. 2014. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/26) pozemku pod 
garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. KN 2635 k. ú. Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Bc. Vladanem Krásným a manželi Michalem  
a Markétou Hrabinovými, bytem Krymská 305/1, Brno od 1. 10. 2014 podle vzorové smlouvy schválené 
Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 
20. Skončení nájmu p. Pavel Seidl a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem  
p. č. 2859 k. ú. Starý Lískovec – manželé Dadákovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu pozemku  
pod garážovým dvorem p. č. 2859 k. ú. Starý Lískovec s panem Pavlem Seidlem, bytem Krymská 5, Brno 
ke dni 30. 9. 2014. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/16) pozemku  
pod garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. KN 2859 k. ú. Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Bc. Vladanem Krásným a manželi 
Hanou a Ing. Zdeňkem Dadákovými, bytem Vejrostova 953/6, Brno od 1. 10. 2014 podle vzorové smlouvy 
schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 
21. Rozpočtové opatření č. 24 – přesun v oblasti požární ochrany a navýšení investic  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

22. Žádost o zařazení do MIOS – směrovky k obchodu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje zařazení směrových značek obchodu firmy Emelli 
shop, s.r.o., k městskému informačnímu systému.  
Ukládá OVŠ sdělit žadateli usnesení RMČ. 
 
 



23. Smlouva o dodávce elektřiny – radar 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dodávce elektřiny k napájení 
ukazatele rychlosti na sloupu VO na ul. Labská. Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným, se sídlem Oderská 4, 
625 00 Brno a Technickými sítěmi, a.s. zastoupenými Ing. Josefem Šarounem, provozně-technickým 
ředitelem, se sídlem Barvířská 5, 625 00 Brno.  
Pověřuje starostu jejím podpisem.  
Ukládá OVŠ konat ve smyslu usnesení RMČ. 
 
24. Havarijní oprava střechy v Hotelové škole na ulici Bosonožská č.o.9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje provedení havarijní opravy střechy v objektu Hotelové školy  
na ulici Bosonožská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec na náklady MČ Brno – Starý Lískovec. 
Souhlasí s tím, aby si provizorní opravu odstranění zatékání zajistila ZŠ Bosonožská č. o. 9 na vlastní 
náklady. 
Ukládá OSBB informovat o tomto usnesení ředitelku ZŠ Bosonožská. 
 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jana Pacalová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 19  
o velikosti 2+kk v bytovém domě    na ulici Labská č.o.31, Brno – Starý Lískovec 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. 
 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Eva Sopóci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P6,  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, nájemné 
stanovené pro byty pro PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.10.2014. 
 
27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Nikola Matějíčková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P7,  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, nájemné 
stanovené pro byty pro PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.10.2014. 
 
28. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Tereza Cenková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 20,  
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 31.10.2014. 
 
29. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Elena Molnárová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 26,  
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 31.10.2014. 
 
30. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BDK 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 37. jednání konaném dne 8.9.2014, že byt: 

� Sevastopolská č.o. 7, byt č. 41,  velikost 2+1 – bude pronajat jako předem opravený 
� Kyjevská č.o. 3, byt č. 1, velikost 1+1 - bude pronajat jako předem opravený. 

 
31. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Sevastopolská  
č.o. 3, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 209 243 Kč, reg. č. 012/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou 
let, regulované nájemné, žadateli T.F., bytem Klobásova 36a, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 209 243 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě              
o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy   o nájmu bytu 
k bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2014.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2014. 
 
32. Společný nájem k bytu č. 17, Dunajská č.o. 45, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 17, v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o. 45, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, 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 30.9.2014.   
 
33. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 41, na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno, velikost 2+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00153 o zániku nájmu bytu k bytu č.41, 
o velikosti 2+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00153 smluvním stranám k podpisu          
do 30.9.2014. 
 
34. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Schopfovi, Šnajdárek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala  usnesení. 
 
35. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 14 00107 na akci „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Labská, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
č. 09 9 500 14 00107  na akci „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ jímž  
je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou Speciální stavby, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Janem Gáplovským. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



36. „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“ 
– zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 
00 Brno, IČ 48529303 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Výměna zábradlí a zasklení balkonů 
bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu 
Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o přidělení veřejné zakázky a oznámení o rozhodnutí 
o zadavatele o vyloučení z účasti. Výše zmíněné dokumenty obsahují vše, o čem se píše ve zprávě  
o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
37. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Sadové úpravy na ul. Kyjevská, 
Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773 jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Sadové úpravy na ul. Kyjevská, 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. 
 
38. Schválení předběžného oznámení na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předběžným oznámením na akci: „Zateplení ZŠ Bosonožská, 
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 8.9.2014, 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. 
 
39. Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Bosonožská 9 – stavební práce v úpravně masa 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz v částce 78 014,-Kč – provedení 
stavebních úprav v přípravně masa ve školní jídelně na ZŠ Brno, Bosonožská 9.  
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí informovat zástupce školy a zajistit převod finančních prostředků. 
 
40. „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ – Rozhodnutí ÚOHS ze dne 26.8.2014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
č.j. ÚOHS-S523/2012/VZ-17911/2014/523/Krk ze dne 26.8.2014, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Neschvaluje podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku jednání RMČ 
 
41. Rozpočtové opatření č. 25 – navýšení provozního příspěvku ZŠ Bosonožská, přesun v oddílu 
kultura 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
42. Smlouva o vzájemné propagaci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi společností 
KOMETA GROUP, a.s.,  IČ: 26296195, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno a Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, IČ: 44992785, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno. 
Předmětem této smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu 
„Děti dětem – Kometa městu“.  



Předmětem smlouvy je i souhlas Rady městské části Brno – Starý Lískovec s užíváním znaku Městské části 
Brno – Starý Lískovec. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
43. Smlouvy o reklamní činnosti  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, 
na straně zájemce. 
 

� DIMENSE v.o.s., 602 00 Brno, Hrnčířská 15 
� MOTeC spol. s.r.o., Brno, Slunečná 4, PSČ 63400 
� ENTRADA s.r.o., Brno, Životského 30, PSČ 618 00  

 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní akce 
s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 27.9.2014 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská 
v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 


