
Informace z usnesení 132. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 5.11.2014 
 

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. 1, 
v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, dvou let, regulované  
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2014. 
 
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.35  
o velikosti 1+kk v bytovém domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.17, Brno, na dobu určitou,  
1 roku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2014.  
 
3. 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.34, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, dvou let, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2014.   
 
4. 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. 22, 
v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou dvou let, regulované  
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2014. 
 
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
zemního plynu zákazníkovi č. A245699 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, zastoupeným starostou Bc. Vladanem Krásným a společností BOHEMIA 
ENERGY entity, s.r.o., Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1, zastoupenou Ing. Liborem Holubem, 
kde předmětem dodatku je zajištění kontinuity dodávky zemního plynu od centrálně vybraného dodavatele 
pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a navýšení ceny komodity zemního plynu ze současných 712 Kč  
za MWh na 729 Kč (bez DPH a regulovaných služeb). 
Ukládá OSBB předložit Dodatek č. 2 smluvním straním k podpisu do 31. 12. 2014. 
 
6. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 27, v bytovém domě  
na ulici Labská č.o. 31, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na druha a vnuka. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 27, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, Brno – 
Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2014. 
 
7. Žádost o splátkový kalendář – bývalí nájemci bytu  č. 9 na ulici Kurská č.o. 8 v Brně – Starém 
Lískovci, t.č. Ubytovna FN, Netroufalky 1, 625 00 Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit  
se sepsáním splátkového kalendáře s bývalými nájemci bytu č. 9 na ulici Kurská č.o. 8, Brno – Starý 
Lískovec, t.č. bytem Ubytovna FN, Netroufalky 1, Brno na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném 



a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za období od měsíce června r. 2012 (alikvotní 
část) do měsíce listopadu r. 2013 ve výši 136 225 Kč bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách 
ve výši 4 000,-Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 30.9.2017 
s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny.   
 
8. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – ZŠ Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Petru Urbánkovi, řediteli ZŠ Brno, Labská 27, 
vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. Zakázka se týká výběrového řízení na 
nákup tabletů s příslušenstvím v hodnotě 314 982, 36,-Kč s DPH z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/0005 – Vzdělávání pedagogů pomocí 
tabletů.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele školy.  
 
9. Smlouva o pronájmu zábradlí k umístění reklamy – DERMI, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
Ukládá OVŠ zjistit, kde se již reklama vyskytuje a prověřit majetkoprávní vztahy. 
 
10. „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ – jednací řízení bez 
uveřejnění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slepý rozpočet víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
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 jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní smlouvy. 
 
11. Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu – na Zateplení ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s tím, aby městská část Brno-Starý Lískovec požádala Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části 
postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu, za účelem financování zateplení ZŠ Bosonožská 
Brno – Starý Lískovec ve výši 12 239 090 Kč.  
Celkové náklady akce jsou 36 726 805Kč. Maximální přislíbená dotace ze SFŽF je ve výši 680 484 Kč. 
Další předpokládané zdroje financování – prostředky EU kryté alokací schválenou EK, jsou v maximální 
výši 11 568 231 Kč. MČ Brno – Starý Lískovec by tedy měla z vlastních zdrojů zaplatit cca 24 478 090Kč. 
 
12. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z OŠMT MMB, případně z rozpočtu města Brna,  
na Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Žádost o poskytnutí finančních prostředků z OŠMT 
MMB, případně z rozpočtu města Brna, na Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno - Starý Lískovec ve výši 12 239 
000Kč, která je přílohou tohoto bodu jednání. Celkové náklady akce jsou 36 726 805Kč. Maximální 
přislíbená dotace ze SFŽF je ve výši 680 484 Kč. Další předpokládané zdroje financování – prostředky EU 
kryté alokací schválenou EK, jsou v maximální výši 11 568 231 Kč. MČ Brno – Starý Lískovec by tedy 
měla z vlastních zdrojů zaplatit cca 24 478 090Kč. 
Ukládá OVš odevzdat žádost na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. 
 
13. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení“ č. 
V/18/2014 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 



Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ p. Bc. Vladanem Krásným a ve věcech organizačně-
technických vedoucí OVš pí Bc. Evou Novosádovou a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem 
Barvířská 5, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních generálním ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem  
a ve věcech technických energetikem společnosti p. Lukášem Holým ve znění, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po vyhotovení výpisu  
ze 131. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. Technické sítě 
Brno. 
 
14. Průkaz energetické náročnosti budovy – budovy občanské vybavenosti – SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo č. 09 9 400 14 00182 uzavřenou mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená Bc. 
Vladanem Krásným, starostou městské části na straně objednatele a společností oekoplan Czech Republic, 
s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, zastoupená Dip. Ing. Brunou Marie – Pascal Vallance na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo – vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti pro objekty objednatele (budovy občanské vybavenosti) dle zákona č. 406/2000 Sb., 
a souvisejících předpisů v celkové ceně 28 000 Kč bez DPH. 
Předmětná smlouva o dílo byla připomínkována a odsouhlasena právníkem úřadu a finančním odborem  
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
15. Průkaz energetické náročnosti budovy – bytové domy – SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo č. 09 9 400 14 00181 uzavřenou mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupená Bc. 
Vladanem Krásným, starostou městské části na straně objednatele a společností oekoplan Czech Republic, 
s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, zastoupená Dip. Ing. Brunou Marie – Pascal Vallance na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo – vyhotovení průkazů 
energetické náročnosti pro objekty objednatele (bytové domy) dle zákona č. 406/2000 Sb., a souvisejících 
předpisů v celkové ceně 28 000 Kč bez DPH. 
Předmětná smlouva o dílo byla připomínkována a odsouhlasena právníkem úřadu a finančním odborem  
a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 32 – transfery od města, navýšení výdajů oddíl školství, doprava, 
samospráva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

17. Vyjádření k využití předkupního práva u pozemků p.č. 1745/5 a 1745/29 k.ú. Starý Lískovec II. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí cenu pozemků p. č. 1745/5 a 1745/29 k. ú. Starý Lískovec 
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem STATIKUM s.r.o. ve výši  
3.630,- Kč za m2. 
Ukládá OVš požádat vlastníky pozemků p. č. 1745/5 a 1745/29 k. ú. Starý Lískovec o prodloužení lhůty pro 
vyjádření k využití předkupního práva do doby schválení návrhu kupní smlouvy včetně kupní ceny 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
18. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Zateplení ZŠ Bosonožská, 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 bodu tohoto 
jednání, pro veřejnou zakázku „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit mandatáře s tímto usnesením do 5 dnů od zaslání oficiálního 
výpisu. 
 
 



19. Osvědčení objednatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vydáním Osvědčení objednatele na stavební práce provedené na 
stavbách: 
 

► Zateplení obvodového pláště bytového domu zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 17 v Brně 
– Starém Lískovci  
- práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 500 10 00067 ze dne 4. 8. 2010 v celkové 

ceně 5 485 953 Kč bez DPH 
► Oprava a modernizace bytového domu Vltavská 2, Brno – Starý Lískovec 

- práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00065 ze dne  
14. 5. 2012 v celkové ceně 4 729 132 Kč bez DPH 

► Stavební úpravy administrativní budovy Oderská 4, Brno – Starý Lískovec 
- práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00045 ze dne 4. 4. 2013 v celkové 

ceně 2 373 213 Kč bez DPH 
 
společnosti KP stavby, s.r.o., Komenského náměstí 621 (nyní Brněnská 1027),  
665 01 Rosice, IČO 25594516. 
 
20. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise konané  
dne 30. 10. 2014. 
 
 
 


