
Informace z usnesení 129. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 8.10.2014 
 

1. Žádost o splátkový kalendář – uživatelé bytu  č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 19 v Brně 
– Starém Lískovci  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s uživateli bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č.o. 
19, Brno – Starý Lískovec, na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za 
plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období od měsíce srpna r. 2011 do měsíce 
srpna r. 2013 vč. nedoplatků na vyúčtování plnění za r. 2010 a r. 2011 ve výši 199 656 Kč bez 
příslušenství. 
 
2. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 77.388,-- 
Kč. 
 
3. Žádost MŠ Labská 7 o vydání povolení ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Pinus nigra (borovice černá, pod  
č. 1 ZP), 2 ks Betula pendula (bříza bílá, pod č. 2 a 3 ZP), 7 ks Thuja occidentalis  (zerav 
západní, pod č. 12, 47, 49, 50, 52, 59 a 70 inventarizace), 1 ks Aesculus hippocastanum 
(jírovec maďal, pod č. 32 inventarizace), 1 ks Juglans regia (ořešák královský, pod č. 38 
dendrologie), 1 ks Populus tremula (osika obecná, pod č. 51 inventarizace) a 1 ks Juniperus 
sp. (jalovec, pod č. 75 inventarizace),  rostoucích na pozemku p.č. 2260 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Labská 7, dle žádosti Mateřské školy, Brno, Labská 7, příspěvkové organizace, se sídlem 
Labská 7/268, 625 00 Brno, IČO 49466011. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 20. 10. 2014.   
 
4. Žádost Senergos, a.s. o stanovisko ke stavbě „BRNO, Bítešská, obnova kabelů VN 
z BOB  9“ – II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „BRNO, Bítešská, obnova kabelů VN 
z BOB 9“ za podmínek dohodnutých na jednání ze dne 22. 9. 2014 a uvedených  
ve „Vyjádření k plánovanému využití pozemků v k. ú. Starý Lískovec“, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ společnosti Senergos, a.s. 
 
5. Vyjádření k odkoupení pozemku p.č. 1664/106 do vlastnictví SmB a jeho svěření MČ 
Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s odkoupením pozemku p. č. 1664/106 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví 
Statutárního města Brna a do doby, než bude vykoupen větší počet soukromých pozemků 
v ucelené ploše v této lokalitě nesouhlasit se svěřením pozemku p. č. 1664/106 k. ú. Starý 
Lískovec MČ Brno – Starý Lískovec.  
 
 
 
 



6. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2405/80 pro umístění novinového stánku  
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění novinového stánku na část pozemku p. č. 
2405/80 k. ú. Starý Lískovec podle projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, 
Brno – Starý Lískovec“ a podání žádosti o svěření této části pozemku Městské části Brno – 
Starý Lískovec k pronájmu. 
Ukládá žadateli, aby kontaktoval projektanta Ing. arch. Aleše Putnu ve věci barevného 
provedení stánku a aby po vybudování zpevněné plochy pro stánek nechal vyhotovit  
a předložil OVš ÚMČ geometrický plán na oddělení části p. č. 2405/80 k. ú. Starý Lískovec 
pro tuto zpevněnou plochu pro podání žádosti o svěření této části pozemku MČ. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 29 – přesuny v rámci voleb, kultury a oddílu bydlení, navýšení 
vlastních příjmů a navýšení výdajů do školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
8. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky „Výměna zábradlí a zasklení balkónů 
bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 
00227 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového 
domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - 
Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 
48529303 zastoupenou jednatelem Ing. Tiborem Vališem. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 14 00105 na akci „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, 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 00105 na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, 
Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu, jímž je Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV s vedoucím společníkem 
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687. Pověřuje starostu MČ jeho 
podpisem.  
Dodatek č.2 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
10. Schválení předběžného oznámení na akci: „Modernizace výtahů v Brně – Starém 
Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předběžným oznámením podle ustanovení § 86 
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb., které je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění 
mandátní smlouvy. 
 



11. Závady v záruční době „Veřejné prostranství u polikliniky“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci na stavbě „Veřejné prostranství u 
polikliniky“. 
Ukládá OVš zaslat reklamaci firmě IMOS Brno, a.s. 
 
12. Vyjádření MČ k přístavbě k RD – Šoustalova č. 50, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přístavbou kuchyně k RD Šoustalova 50, Brno 
zbudovanou na pozemku p. č. 750 k. ú. Starý Lískovec. 
Ukládá sdělit toto stanovisko do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 129. schůze Rady MČ 
žadateli a Stavebnímu úřadu ÚMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
13. Rozpočtové opatření č. 30 – navýšení rozpočtu – odvod z VHP 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


