
Informace z usnesení 3. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 17.12.2014 
 
1. Oznámení škodní události – úraz na chodníku sl. Michaela Pavková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, poškozené  
sl. Michaele Pavkové, bytem ulice Kosmonautů 15, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti  
za škodu. 
Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 20. 1. 2015. 
 
2. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Oderská 2 ve výši 44.213,00 Kč. 
 
3. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Bosonožská 4 ve výši 103.588,00 Kč. 
 
4. Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Bosonožská 9 – pokrytí schodku hospodaření 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Bosonožská 9 a to 
na pokrytí nákladů na provoz školy v částce 90 000,-Kč. 
Pověřuje OSŠK o tomto rozhodnutí informovat ředitele. 
 
5. Vyjádření k odkoupení pozemků p.č. 1664/126 a 1678/170 do vlastnictví SmB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s odkoupením pozemků p. č. 1664/126 a p. č. 1678/170 oba k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního 
města Brna, případně se zřízením služebnosti na těchto pozemcích. 
Nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 1664/126 a p. č. 1678/170 oba k. ú. Starý Lískovec Městské části 
Brno – Starý Lískovec.  
 
6. Nová smlouva o odvádění srážkových vod – prodejna Albert, p.č. 2458 k.ú. Starý Lískovec  
č. 2010011845 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření nové smlouvy č. 2010011845 o odvádění srážkových 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z pozemku p. č. 2458 k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec jako vlastníkem pozemku p. č. 2458 k. ú. Starý Lískovec, a. s. 
Brněnské vodárny a kanalizace, se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 jako dodavatelem  
a a. s. AHOLD Czech Republic se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ 44012373 jako odběratelem, 
kterou pozbývají platnosti a účinnosti jakákoliv jiná smluvní  ujednání či smlouvy  uzavřené mezi 
smluvními stranami či jejich právními předchůdci. 
 
7.  Pronájem nebytových prostor na ulici Krymská č.o. 2, Brno – Starý Lískovec společnosti iOV spol. 
s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje část usnesení č. 2 přijatém na 1. schůzi Rady MČ Brno – Starý 
Lískovec konané dne 1.12.2014 „pronájem nebytového prostoru na ulici Krymská č.o. 2, Brno – Starý 
Lískovec“. 
Nahrazuje jej textem „pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 776 m2 nacházející 
 se v objektu Krymská  č.or 2, č.pop. 399 na pozemku p.č. 2370 k.ú. Starý Lískovec a pronájem pozemků 
p.č. 2370 o výměře 612 m2 a  p.č. 2371  o výměře 2333 m2  k.ú Starý Lískovec.    



 
8. Paracentrum Fenix, proplacení kuchyňské linky v bytě č. 5 v bytovém domě na ulici  
Ul. Kosmonautů č.o. 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s proplacením finanční částky 120 000 Kč za dodání a montáž 
kuchyňské linky v bytě č. 5, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ul. Kosmonautů 547 / 19 
společnosti  ParaCENTRUM Fenix z.s., Ul. Kosmonautů 19, 625 00 Brno, IČ: 26676826. 
 
9. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu na kácení, sesazovací a bezpečnostní řez topolové aleje 
na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu kácení, sesazovací  
a bezpečnostní řez topolové aleje na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova 79, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 8.12. 2014, zhotovitele Sdružení fyzických osob Ing. Zdeněk Šarapatka, 
Ing.Tomáš Šarapatka, Břenkova 18, 613 00 Brno, IČO 64306267. Pro případ, že vybraný uchazeč odmítne 
uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 15.12.2014 dalšího zhotovitele Sdružení podnikatelů Doležal a Malý, Šeříková 663/42,  
637 00 Brno, IČO 6757622. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
10. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání Škodní a likvidační komise konané dne  
5. 11. 2014  a 24. 11. 2014. 
 
11. Dodatek č.4 ke SOD č. 09 9 500 14 00105, Zpráva o jednání s vyzvaným zájemcem, Protokol 
z jednání s vyzvaným zájemcem na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Zprávu o jednání s vyzvaným zájemcem  
a protokol z jednání s vyzvaným zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 
(7) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“. 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 14 00105 na akci 
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, 
jímž je  Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem firmou Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV s vedoucím společníkem 
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 zastoupenou předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Benešem a místopředsedou představenstva Ing. Liborem Vajíkem. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Dodatek č.4 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
12. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 400 14 00185, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č.1 k smlouvě o dílo č. 09 9 400 14 00185 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. Předmětem tohoto dodatku je změna v prvním odstavci článku III. Předání  
a převzetí díla, kde se ruší text “Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 21 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy“ a nahrazuje se takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 21 dnů ode dne 
předání staveniště. 
Předkládaný dodatek zpracoval právník úřadu a je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 



Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 14 00185 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 31.1.2015. 
 
13. Nájemní smlouva objektu Krymská 2 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a firmou iOV, spol. s r.o., se sídlem Krymská 
2, 625 00 Brno, IČ: 25537661, na straně nájemce. Předmětem  nájmu jsou prostory sloužící k podnikání  
o celkové výměře 776 m2 nacházející se v objektu Krymská  č.or 2, č.pop. 399 na pozemku p.č. 2370 k.ú 
Starý Lískovec a  pozemky p.č. 2370 o výměře 612 m2 a  p.č. 2371  o výměře 2333 m2   k.ú Starý Lískovec. 
Účelem nájmu je organizování přednáškové činnosti, zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti, výuka 
řízení motorových vozidel, ubytovací služby a hostinská činnost. Doba nájmu je  5 roků od 1.1.2015  
do 31.12.2019. Cena nájmu činí 680 000,- Kč/rok.  Nájemní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání.   
Ukládá OVV zajistit podepsání smlouvy smluvními stranami. 
 
14. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10  
ve výši 195.286,40 Kč. 
 
15. Bankovní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatky ke stávajícím smlouvám s Komerční bankou na straně 
jedné a MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, které jsou uvedeny v příloze. Předmětem dodatků  
je zrušení specifikovaných bankovních poplatků, výhodnější pásmové úročení pro rok 2015, a dohoda 
o zrušení povoleného debetu. Dodatky jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 39 – navýšení provozních příspěvků, přesuny v rámci SPOD a oddílu 
požární ochrana 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 39, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

17. Zřízení komisí rady MČ a jejich personální obsazení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec zřizuje ke dni 1.1. 2015 jako své poradní a iniciativní orgány: 
 
1) Bytovou komisi 
tajemník komise Bc. Iva Staňková 
Personální obsazení:  
Předseda: Mgr. Kateřina Kottová (ODS)  
Místopředseda: Jaroslav Černý (KDU-ČSL) 
Členové: Tomáš Bernard, DiS (TOP09), JUDr. Jiřina Továrková (SZ), Taťana Absolínová (ODS), doc. 
PhDr. Miroslav Jůzl, Ph.D. (ODS), Jan Šmídek (KDU-ČSL) 
 
2) Komisi pro životní prostředí 
tajemník komise Bc. Jarmila Kaplanová 
Personální obsazení: 
Předseda: Taťana Absolínová (ODS) 
Místopředseda: Michal Hrbek  (KDU-ČSL) 
Členové: Ivona Vlachová (TOP09), Ing. Petra Štěpánková Ph.D. (SZ), Bc. Jiří Filip  (ODS), Mgr. Stanislav 
Skřička (KDU-ČSL) 
 
3) Komisi školskou, sociální a volnočasových aktivit 
tajemník komise Mgr. Renata Kuklínková  
Personální obsazení: 
Předseda: Mgr. Kateřina Ježová (SZ) 



Místopředseda:Mgr. Kamila Horáčková (ODS) 
Členové: Ing. Antonín Horák  (TOP09), Božena Malová (ODS), Tomáš Zelníček (KDU-ČSL), Mgr. Jiří 
Chaloupka (KDU-ČSL) 
 
4) Redakční radu (časopis a webové stránky) 
tajemník komise Mgr. Lenka Nezdařilová 
Personální obsazení: 
Šéfredaktor (pracovník na dohodu o provedení práce) Jiří Smetana 
Předseda: Taťana Absolínová (ODS) 
Členové: Tomáš Okřina (ODS), Filip Bártek (TOP09), Bc Helena Továrková (SZ), Ing. Jan Tur čínek 
(ODS), Ing. Magdaléna Dvořáčková (KDU-ČSL) 
 
Ukládá tajemníkovi úřadu sdělit toto rozhodnutí jmenovaným. 
Pověřuje tajemníka kontaktovat zástupce ČSSD, aby nominovali do Komise životního prostředí  
a do Komise školské, sociální a volnočasových aktivit jiné kandidáty, než které navrhovali. 
 
 
 
 
 
 
 


