
Informace z usnesení 128. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 1.10.2014 
 

ze 128. schůze Rady městské části Brno – Starý Lískovec, konané dne 1.10.2014 
v 16:00 v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ, Oderská 4, 625 00  Brno 

Brno– Starý Lískovec 

 
1. Žádost o znovuprojednání: Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala  usnesení. 
 
2. 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. 26,  
v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 41 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 30.11.2014. 
 

3. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, 
Brno, vel. 2+kk, cena oprav 256 338 Kč, reg. č. 014/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, žadatelce K.B., bytem Kurská 2, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 256 338 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. 27 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, 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. 
 
4. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, 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 38. jednání, konaném dne 29.9.2014, že byt: 
Labská č.o. 35, byt č. 26,  velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený. 
 
5. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností ikis, s.r.o., se sídlem 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290, na straně dárce a Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec, na straně obdarovaného.  Předmětem Darovací smlouvy je poskytnutí 
finančního daru ve výši 30 000,- Kč. Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
6. Navýšení příspěvku na provoz – nákup vstupních dveří na WC 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Labská 27 a to  
na pořízení 8 vstupních dveří na žákovské toalety v částce 23 668,-Kč. 
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí informovat ředitele školy, Mgr. Petra Urbánka, a zajistit převod financí. 
 
 
 
 



7. Schválení stavebních prací na akci: „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ a schválení 
firmy ikis, s.r.o. pro výběr dodavatele – otevřené řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje znovu stavební práce na akci: „Modernizace výtahů v Brně – 
Starém Lískovci“. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II. 5.1 mandátní 
smlouvy č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zahájení otevřeného řízení na akci: Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“ a vybrala nejvhodnějšího dodavatele. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní smlouvy  
do 5 dnů po vyhotovení zápisu z rady RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
8. Dodatek č.2 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.2 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. 
 
9. „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ – plastika před vchodem  
do nákupního střediska ALBERT 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí nesouhlas autora plastiky „Beran“ s jejím 
přemístěním na místo, dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Alešem Putnou a dle 
pravomocného územního rozhodnutí č. j. MCBSLI/00492/14/OVÚP/Opr. 
Souhlasí s přemístěním plastiky „Beran“ na místo navržené autorem plastiky a schválené projektantem  
Ing. arch. Alešem Putnou- viz. situace var. 01, která je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVŠ zajistit nový územní souhlas. 
 
10. Rozpočtové opatření č. 28 – navýšení provozních výdajů na příspěvek ZŠ Labská a pohřebné 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


