
Informace z usnesení 5. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 28.1.2015 
 

 
1. Formulář Žádost o pronájem bytu 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis – Žádost o pronájem bytu. 
 
2. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 10 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, 
Brno, vel. 2+kk, cena oprav 243 446 Kč, reg. č. 015/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, žadateli J.F..  
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 243 446 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. 10 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1+kk, cena 
oprav 180 322 Kč, reg. č. 016/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, 
žadateli Z.L.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 180 322 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 Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 13 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, vel. 3+1, cena oprav  
317 814 Kč, reg. č. 020/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
I.M.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 317 814 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. 13 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno 
– Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno, vel. 2+kk, cena oprav  
256 386 Kč, reg. č. 021/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
L.M.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 256 386 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. 30 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 
109 726 Kč, reg. č. 022/14, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
D.P.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 109 726 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. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 28.2.2015.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2015. 



3. 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 1. jednání, konaném dne 15.1.2015, že byt: 

• Sevastopolská č. o. 11, byt č. 38, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený 
• Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 32, velikost 1 + kk – bude pronajat jako předem opravený 
• Kurská č. o. 4, byt č. 38, velikost 1 + kk – bude pronajat jako předem opravený. 

 
4. Dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie a zemního plynu 
na rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavřít Dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky  
na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu mezi Statutárním městem Brnem se sídlem v Brně, 
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem a Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným 
s využitím elektronické aukce na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
 
5. Pověření k zastupování MČ Brno – Starý Lískovec na shromážděních SVJ Osová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší pověření Mgr. Vítězslava Oravy, k zastupování Městské části Brno – 
Starý Lískovec na všech shromážděních členů Společenství vlastníků domu Osová 8, Brno, Společenství 
vlastníků Osová 6, Brno, Společenství vlastníků Osová 4, Brno a Společenství vlastníků Osová 2, Brno. 
Pověřuje Bc. Ivu Němcovou, zastupováním MČ Brno – Starý Lískovec na všech shromážděních členů 
Společenství vlastníků domu Osová 8, Brno, Společenství vlastníků Osová 6, Brno, Společenství vlastníků 
Osová 4, Brno a Společenství vlastníků Osová 2, Brno. 
 
6. SVJ Osová 4 – navýšení plateb nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4, ve kterém je statutární 
město Brno prostřednictvím městské části Brno – Starý Lískovec majitelem:  
  
1. bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+3 (67,25m2)  
- předpis plateb ve výši 6 389 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 4, Brno, 
 
2. nebytového prostoru o velikosti 38,97 m2 – nájemce BONAPO  
- předpis plateb ve výši 1 931 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 4, Brno, 
 
3. nebytového prostoru o velikosti 117,34 m2 – nájemce prodejna Cyklosport  
- předpis plateb ve výši 6 150 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 4, Brno. 
 
7. Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 2 v 1.nadzemním podlaží domu č.o. 3 na ulici Kyjevská  
v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 2 situovaném v 1. nadzemním podlaží domu  
č. o. 3, na ulici Kyjevská v Brně“.  
Jedná se o nestandardní opravu – vyzdění bytového jádra a instalaci sprchového koutu.  
 
 
 
 



8. 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. 8,  
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 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 28. 2. 2015. 
 
9. 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. 10,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 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 28. 2. 2015. 
 
10. 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. 9,  
v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 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 28. 2. 2015. 
 
11. 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. 18,  
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 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 28. 2. 2015. 
 
12. 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. 27,  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37 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 28. 2. 2015. 
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 28,  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, regulované 
nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 28.2.2015. 
 
14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.19, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.19, Brno, na dobu určitou 1 roku, regulované nájemné. 



Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2 2015.   
 
15. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o. 7 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2015. 
 
16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
17. Smlouva o hudební produkci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy č. 09 9 300 15 00020 o hudební produkci  
na kulturní akci 2. Poleskavský krojový ples uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným a Dechovou hudbou Hovorané, 
zastoupenou Janem Cigánkem, Hovorany č. 11, 696 12 Hovorany.  
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 30.1.2015. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
18. Nájemní smlouva s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 09 9 300 15 00019 na pronájem sálu 
sokolovny Máchalova 364/4 Brno, na akci 2. Poleskavského krojového plesu uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným  
a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Starý Lískovec, Máchalova 364/4 Brno zastoupenou starostou Sokola 
Ing. Romanem Zetkou.  
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 30.1.2015. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Dohoda o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a firmou HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o., se sídlem Na Mýtě 1180, 665 
01 Rosice u Brna, IČ: 60754303. Předmětem dohody je spolupráce při zabezpečení akce „Starolískovecké 
zabíjačkové hody“, která se uskuteční dne 7.3.2015 v době od 9,00 do 16,00 hod.  
Ukládá OSŠK zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 
Dohoda o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
20. Smlouva o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedeným subjektem, 
na straně zájemce. 
 

• Akademie realit s.r.o.,  Brno, Lidická 960/81, 602 00         
 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
Předmětem smlouvy je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společenské akce s názvem 
„Starolískovecké zabíjačkové hody“, která se uskuteční dne 7.3.2014 u vícegeneračního hřiště  
na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 



21. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací, MČ Brno – Starý Lískovec  
na rok 2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, ZŠ Brno, 
Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, Labská 7, MŠ Brno, ulice 
Kosmonautů 2 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2015.  
Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových organizací. Odpisové plány 
jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
22. Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení oddílu kultura, přesun v rámci veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu v jednotlivých 
mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec, takto: 
 
1.7. – 10.7.2015 MŠ Brno, Oderská 2 
13.7. – 24.7.2015 MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 
27.7. – 7.8.2015 MŠ Brno, Bosonožská 4      
10.8. – 21.8.2015        MŠ Brno, Labská 7 

 

Pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských školách  
v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. Marii Klusoňové  
a jednotlivým ředitelkám mateřských škol ve Starém Lískovci. 
 
24. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů 
v roce 2015 do I .kategorie – „Výrazná pedagogická osobnost“ 5 pedagogických pracovníků. 
Pověřuje OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brna, Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy v termínu do 3.2.2015 k rukám PhDr. Marie Klusoňové. 
 
25. Žádost Společenství pro dům Vltavská 5 o skácení stromu na náklady městské části 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení ze dne 1. 12. 2014 přijatém na 1. schůzi pod bodem 
jednání 13. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 2. 2015.   
V případě zájmu SVJ zajistí skácení stromu městská část Brno – Starý Lískovec a náklady budou  
SVJ přefakturovány. 
 
26. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „H řiště pro psy, ulice Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu realizace stavby 
„H řiště pro psy, ulice Labská“, podle předložené cenové nabídky ze dne 18.12.2014, zhotovitele FLORA 
SERVIS s.r.o., Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno, IČO 28341627. 
Pro případ, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné 
veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky ze dne 18.12.2014, dalšího zhotovitele Svoboda a syn 
s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO 25548531. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 28. 2. 2015. 
 



27. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – retenční nádrž v areálu Fakultní nemocnice Brno –  
na vědomí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby retenční 
nádrže dešťových vod na pozemcích p. č. 2885 a 2915 k.ú. Starý Lískovec a o povolení k nakládání 
s povrchovými vodami. 
 
28. ParCar s.r.o. – dlužné nájemné 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výpovědí smlouvy č. 09 2 500 09 00068 uzavřené 16. 9. 2009  
se společností ParCar s r.o., se sídlem Pražákova č. 68, Brno o nájmu pozemku p. č. 2776 k.ú. Starý 
Lískovec za účelem provozování hlídaného parkoviště. 
Souhlasí s vymáháním peněžité pohledávky, která je tvořena nedoplatkem na nájemném ve výši  
260.631,- Kč k datu 31. 12. 2014, nebude-li uhrazena do 28. února 2015 a úroky z prodlení, nebudou-li 
uhrazeny do 31. března 2015.  
 
29. Žádost o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření nájemní smlouvy – pozemek pod 
stánkem – Bašný 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření 
smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2405/89 k.ú. Starý Lískovec podle GP č. 1339 – 33/2014 pro umístění 
novinového stánku. 
 
30. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 565/2 za p.č. 566/11 k.ú. Starý Lískovec – Zapletal – aktualizace 
stanoviska MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit se 
směnou části pozemku p. č. 566/1 (566/11 - 30 m2) k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města 
Brna za část pozemku p. č. 565 (565/2  - 29 m2) k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví p. Richarda Zapletala 
v souladu s usneseními ZMČ č. 5/VIII. ze dne 7. 3. 2012 a č. 2/XV ze dne 25. 9. 2013.  
 
31. Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 2226/1 a 2225/1 pod přístupovou rampou do domu  
Labská 25 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 2226/1 (2 m2) a 2225/1 (5,4 m2)  
k.ú. Starý Lískovec potřebných ke zbudování rampy pro bezbariérový přístup do domu Labská 25. 
 
32. Skončení nájmu a nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým dvorem  
p.č. 1943 k.ú. Starý Lískovec – manž. Dadákovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr dohodou ke dni 31. 1. 2015. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/52) pozemku 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. Starý Lískovec, od 1. února 2015, podle 
vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 
33. Skončení nájmu a 2 nové smlouvy o pronájmu částí pozemku pod garážovým dvorem p.č. 1943 
k.ú. Starý Lískovec – L.Kubeš 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dvou smluv o nájmu nemovitosti na pronájem 
ideálního podílu (1/52) pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. Starý 
Lískovec, od 1. února 2015, podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem 
č. 4/119. 
 
 



34. Skončení nájemních smluv výpovědí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s ukončením smluv čj.: 

09 2 500 09 00045  
09 2 500 10 00016  
09 2 500 04 00108  výpovědí.  

Výpovědní lhůta je tříměsíční a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 
 
35. Přijetí a vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového člena do zásahové Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, 
městské části Brno-Starý Lískovec. 
Pověřuje starostu podpisem této dohody.  
Dohoda jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Bere na vědomí  vyřazení členů ze zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, 
městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
Ukládá OSŠK informovat tyto členy o jejich přijetí a vyřazení. 
 
 
36. Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů a výdajů v kultuře, navýšení kapitálových výdajů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
37. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství: 

• Sevastopolská 9, Brno, dluží od července r. 2013 do srpna r. 2014 částku 100 902,- Kč, 
• Kosmonautů 19, Brno, dluží od listopadu r. 2013 do října r. 2014 částku 84 120,- Kč, 
• Sevastopolská 11, Brno, dluží od února 2014 do října r. 2014 částku 33 339,- Kč, 
• Sevastopolská 11, Brno, dluží od října r. 2013 do října r. 2014 částku 70 400,- Kč, 
• Sevastopolská 7, Brno, dluží od prosince r. 2013 do října r. 2014 částku 85 051,- Kč, 
• Dunajská 39, Brno, dluží od února r. 2014 do října r. 2014 částku  

81 261,- Kč, 
• Kurská 8, Brno, dluží od října r. 2013 do října r. 2014 částku 91 426,- Kč, 
• Labská 37, Brno, dluží od února r. 2014 do října r. 2014 částku 112 890,- Kč, 
• Kosmonautů 17, Brno, dluží od srpna r. 2013 do října r. 2014 částku  

89 417,- Kč, 
• Labská 31, Brno, dluží od října r. 2013 do října r. 2014 částku 118 001,- Kč. 

 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
38. 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. 



 
• OTIS a.s., Břeclav, J Opletala 1279, 690 02 
• DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 625 00 Brno 
• DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
• MSU  s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce, v rámci společenské akce s názvem 
„Poleskavský krojový ples“, která se uskuteční dne 7.2.2015 v sále sokolovny Brno-Starý Lískovec, 
Máchalova 4. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
39. Ustavení komise pro otevírání obálek a pozvánka na první jednání komise a ustavení komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise na veřejnou zakázku 
„Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ ustavuje a 
jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: 
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  16.3.2015 od 10,00 hod.,  v sídle zástupce zadavatele – ikis, 
s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ustavuje a jmenuje Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

2. člen: Ing. Renata Weisová 

3. člen: Bc. Iva Staňková 

4. člen: Ing. Martin Šimek  

5. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 

Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho 
náhradníka: 

 

náhradník za 1. člena: Mgr. Jarmila Prátová 

náhradník za 2. člena: Bc. Eva Novosádová 

náhradník za 3. člena: Jan Kovář 

náhradník za 4. člena: Mgr. Markéta Šimková  

náhradník za 5. člena: Ing. Eliška Kudělková  

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 24.3.2015 od 10,00 hod.,  v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 



 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení  
a jmenování komisí mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
40. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna řídící jednotky MaR 
v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno - Slatina,  
IČ: 247 72 631 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna řídící jednotky MaR 
v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo. 
 
41. Žádost o finanční prostředky z OŠMT MMB v oblasti nábytkové vybavení základních a 
mateřských škol, vybavení školních kuchyní a jídelen, menší investice do škol a školských zařízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  
1)seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na vybavení (nábytkové a kuchyňské): 
 
Nábytkové vybavení základních a mateřských škol 

1. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
2. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
4. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
5. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
6. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace 
     

Vybavení školních kuchyní a jídelen 
 1. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
 2. Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
 4. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
5. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
 6. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace 

 
 
2)seznam požadavků v pořadí dle priorit městské části na menší investice do škol a školských zařízení MČ 
Brno – Starý Lískovec: 
 

1. Základní škola a mateřská škola Brno, Elišky Přemyslovny, příspěvková organizace 
2. Mateřská škola Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
3. Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
5. Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
6. Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace 
 

Ukládá Odevzdat žádost do 30.1.2015 na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. 
 
42. „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje firmu Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 
00 Dolní Heršpice, IČ 4852930 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno 
– Starý Lískovec“. 



Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.  
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o přidělení veřejné zakázky. Zpráva o posouzení  
a hodnocení nabídek je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 


