
Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.2.2015 
 

1. Žádost o zabezpečení kontejnerů na separovaný odpad 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním provizorního „zábradlíčka“ ke kontejnerům  
na separovaný odpad ul. Labská 21, dle žádosti. Úprava stanoviště na separovaný odpad bude případně 
řešena v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatelku s tímto usnesením do 28. 2. 2015 a zaslat na Odbor 
životního prostředí Statutárního města Brna žádost o zabezpečení kontejnerů.  
 
2. Souhlas ke kácení stromů ve veřejné zeleni p.č. 2379/3 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská 9 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí  se skácením 1 ks Acer platanoides (javor mléč) a 1 ks Larix 
decidua (modřín ztepilý), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2379/3 k.ú. Starý Lískovec,  
ul. Kyjevská 9. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit Společenství vlastníků jednotek Kyjevská 9 s tímto usnesením do 
28. 2. 2015 a zajistit příslušné úkony k vydání povolení ke kácení a kácení do 31. 3. 2015.    
 
3. Návrh SOD č. 09 9 500 15 00051 pro zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Hřiště pro psy, 
ulice Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 15 00051 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Bc. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem FLORA SERVIS s.r.o., zast. jednatelem 
p. Lubomírem Strakou, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČO 28341627, která je autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – zhotovení díla: „Hřiště pro psy, ulice Labská, Brno – Starý Lískovec“ dle projektové 
dokumentace “Hřiště pro psy, ulice Labská, Brno – Starý Lískovec“, zpracované DIMENSE v.o.s.,  
v 9/2014, včetně následné údržby stromů a trávníků po dobu 60 měsíců  
2)doba plnění – od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015, následná údržba o sadové úpravy 60 měsíců    
3)cena za dílo – 344 559,70 Kč bez DPH a příslušná sazba DPH.   
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu  
do 28. 2. 2015.  
 
4. Obnova konečných stanic MHD a možná spoluúčast městské části 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s rozšířením přístřešku na konečné stanici trolejbusu  
na ul. Osová pro komerční nebo jiné využití, s finanční spoluúčastí městské části. Souhlasí s obměnou 
tohoto přístřešku   v rámci zamýšlené obměny přístřešků na konečných stanicích MHD, Dopravním 
podnikem města Brna, a.s. a to na jeho náklady.  
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ DPMB, a.s., do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení 
ze 7. schůze Rady MČ.  
 
5. Místní úprava provozu – Klobásova – slepá odbočka 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města Brna: 
 úpravu dopravního značení – ul. Klobásova – slepá odbočka 
spočívající v místní úpravě provozu na ul. Klobásova – slepá odbočka tak, aby bylo umožněno parkování 
automobilů v dotčeném úseku místní komunikace – chodníku,  dopravním značením IP 11 G. 
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ žadatelce paní Věře Petrové, Klobásova 30, Brno. 
  



 
6. Prodejní stánky na veřejném prostranství u Donu – výběr varianty 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje  upravenou variantu č. 2 úpravy prostor p.č. 2397 v k.ú. Starý 
Lískovec na ul. Kurská – „Veřejné prostranství u Donu“, který  bude nadále používán pro prodej zboží 
formou zvláštního užívání veřejného prostranství, a budou zde umístěny jednotné prodejní stolky. Úprava 
varianty spočívá v umístění pouze dvou prodejních stolů. Třetí navržený prodejní stůl umístěný nejblíže 
Restaurace Don nebude realizován. 
Ukládá OVš sdělit firm ě DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno výsledek usnesení. 
 
7. Přístřešky MHD ul. Osová a Jemelkova v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s předložením návrhu na svěření přístřešků MHD, 
tedy stavebního objektu SO 05 ( Jemelkova ) a objektu SO 06 ( Osová ) včetně pozemků p.č 1684/72  
a 1684/186 v k.ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru majetkovému MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis  
z usnesení ze 7. schůze Rady MČ.  
 
8. Provedení změn v příloze OZV SmB č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec schválit 
změnu podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze k OZV č. 21/2011, 
v platném znění. Pro MČ Brno – Starý Lískovec stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů takto: Pokud první den v měsíci připadá na sobotu, je možno pálit poslední pátek v předchozím 
měsíci. 
 
9. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky „ Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 15 00066 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, 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 nám. 7/7, 619 00 Dolní Heršpice, IČ 4852930 zastoupená 
jednatelem Ing. Tiborem Vališem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
10. Metodický postup při zřizování VPS pro ZPO 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje metodické doporučení pro udělování souhlasu k vyhrazenému 
parkování pro osoby se zdravotním postižením, které tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení a dále 
schvaluje Vzor „Souhlasu či Nesouhlasu městské části“, který bude vydáván žadatelům o VPS, před 
vydáním rozhodnutí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  
Pověřuje místostarostu MČ Brno – Starý Lískovec, k udělování souhlasu či nesouhlasu ke zřízení VPS pro 
ZPO, za Městskou část Brno – Starý Lískovec, která má toto oprávnění na základě ustanovení Statutu města 
Brna, viz. část III. čl. 30 odst. 1 písm. f). 
Ukládá OVŠ postupovat  při rozhodování o přidělení VPS pro ZPO,  v souladu se schváleným metodickým 
doporučením. Vyvěsit metodické doporučení na úřední desku a webové stránky úřadu. 
 
11. Vyjádření MČ Brno k prodeji pozemku p.č. 2395/8 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá zájem využít pozemek p. č. 2395/8 k. ú. Starý Lískovec pro potřeby 
města. 
  



 
12. Smlouvy o poskytnutí dotací ze SmB, MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2015 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 300 15 00053 – 
099 300 15 00065, které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 20.2.2015 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a informování 
žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy  s danou organizací na její účet. 
 
13. Smlouva o poskytnutí dotace ze SMB, MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2015 – Organizace Orel – 
jednotka Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření smlouvy  
o poskytnutí neinvestiční dotace, č. smlouvy 099 300 15 00052 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-
Starý Lískovec na straně poskytovatele a Orlem jednotou Brno-Starý Lískovec, se sídlem Brno, 
Malostranská 48, 625 00, IČ: 65352688, na straně příjemce. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční dotace na kulturní a sportovní činnost. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
14. Nabídkové řízení – „Oprava podlah v 1. podzemním podlaží bytových domů v Brně – Starém 
Lískovci – Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo č. 09 9 400 15 00013 uzavřenou mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, se sídlem Brno, Oderská 4, PSČ 625 00, 
zastoupeno starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Bc. Vladanem Krásným, jako objednatel  
a Ing. Roman Benža – IZOPOL, se sídlem Brno, Merhautova 3, PSČ 613 00, jako zhotovitel, kde 
předmětem této smlouvy je oprava podlah v 1. podzemním podlaží bytových domů na ulici Dunajská č. o. 
37, 39, 41, 43, 45, Labská č. o. 29, 31, 33, 35, 37, Kurská č. o. 2, 4, 6, 8, Kyjevská č. o. 1, 3, Sevastopolská 
č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, Vltavská č. o. 2, Ulice Kosmonautů č. o. 17, 19, 23 v Brně-Starém Lískovci“ v rozsahu 
typických 100 m2 podlahové plochy. Větší celky budou odvozeny z této ceny. Předmětná smlouva o dílo 
byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit Smlouvu o dílo č. 09 9 400 15 00013 smluvním stranám 
k podpisu do 28. 2. 20165. 
 
15. Smlouva o nájmu pozemku a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Osová 579/2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvy  
o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde 
předmětem a účelem smlouvy je: 
1. Pronajímatel je vlastníkem pozemku p. č. 2758, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 
m2, k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. 
2. Na …….. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec, konané dne  
………….. byla schválena tato smlouva, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci alikvotní podíl 
pozemku v čl. II odst. 1 pod domem o velikosti 4117/117710 k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje 
platit za to pronajímateli nájemné. 
Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouva  
o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla 
zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
16. Rozpočtové opatření č. 5 – transfery zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

  



17. Výpověď mandátní smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi mandátní smlouvy č. 09 9 500 08 00114 uzavřené 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně mandanta a firmou ikis, 
s.r.o., se sídlem Kaštanova 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290, na straně mandatáře. Předmětem této 
mandátní smlouvy jsou výkony mandatáře ve funkci zástupce zadavatele  (mandanta) při zadávání veřejných 
zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.. 
Ukládá OVV  zaslat mandatáři výpověď mandátní smlouvy.  


