
 
Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.3.2015 

 
 
1. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 2015 
ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - 
Dodatek č. 1 – 2015  ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou  
Bc. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a. s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou 
Mgr. Michalem Čoupkem, MBA.  
Dodatek č. 1 - 2015 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje  OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek  č. 1 – 
2015 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám k podpisu nejpozději do 31.3.2015. 
 
2. Výměna okna a vstupních dveří v bytovém domě na ulici Osová č.o.8 v Brně – Starém Lískovci       
nebytový prostor nájemce Karel Hermann. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna okna  
a vstupních dveří v bytovém domě na ulici Osová č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci, nebytový prostor 
nájemce Karel Hermann,“ byl vybrán uchazeč: IDEAL OKNO s.r.o., Gajdošova 56a, 615 00 Brno, IČO: 
2698791 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 20 497 Kč  
bez DPH. 
 
3.  Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru, Osová 4, nájemce firma BONAPO. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje snížení výše nájemného z důvodu revitalizace bytového domu 
na ulici Osová č. o. 4 za pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č. o. 4 firmě 
BONAPO IČO : 18564810, zastoupené paní Naděždou Novotnou, Popůvky 157, 664 41 Popůvky. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení RMČ. 
 
4. 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 bere na vědomí úmrtí nájemce bytu č. 2 domu č. or. 3, na ulici Kyjevská  
v Brně, paní Heleny Navrátilové,  nar. 20. 10. 1914 a zrušení nabídkového 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, nájemce Helena Navrátilová“. 
 
5. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Hana Dvořáčková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 19, v 
bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Hanou Dvořáčkovou, 
nar. 14. 11. 1959. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.   
 
6. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jaroslav Šípek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 18,  
v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Jaroslavem Šípkem, 
nar. 18. 12. 1959. 



Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.   
 
 
7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Pavla Putirková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2,  
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Pavlou 
Putirkovou, nar. 3. 1. 1980 za podmínky, že nejpozději do 15. 4. 2015 uhradí dluh na nájemném. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.   
 
8. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Lubica Poláková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1,  
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Ľubicou Polákovou, 
nar. 25. 2. 1973. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.  
 
9. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, vel. 3 + 1, cena oprav  
402 444 Kč, reg. č. 004/15, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
Andrea Ferková, bytem Pavlovská 8, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 402 444 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. 9  
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a žadatelkou Andreou Ferkovou, bytem Pavlovská 8, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 33 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, vel. 1 + kk, cena oprav  
262 272 Kč, reg. č. 001/15, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
Zdeněk Černý, bytem Rolnická 9, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 262 272 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. 33 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a žadatelem Zdeněk Černý, bytem Rolnická 9, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, vel. 3 + 1, cena oprav  
368 845 Kč, reg. č. 005/15, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Jana 
Flachsová, bytem Havelkova 23, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 368 845 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. 28 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec a žadatelkou Janou Flachsovou, bytem Havelkova 23, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30. 4. 2015. OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám  
k podpisu do 31. 5. 2015. 
 
 
 
 
 



10. Úprava Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje upravit stávající Způsob pronájmu bytů v majetku města Brna 
svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec takto: 
V případě nového pronájmu bytu nový nájemce uhradí 60 % Kč z finanční částky vynaložené na celkovou 
opravu pronajímaného bytu. 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje upravit stávající Způsob pronájmu bytů v majetku města Brna 
svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec takto: 
V případě, že nájemce, kterému byl v MČ Brně – Starém Lískovci pronajat byt s úhradou finanční částky 
vynaložené na opravu pronajatého bytu, hodlá předmětný byt vrátit a žádá o pronájem bytu většího či menšího, 
opět v MČ Brně – Starém Lískovci, uhradí 40% Kč z finanční částky vynaložené na celkovou opravu nově 
pronajímaného bytu. Současně se zavazuje, že dosud užívaný byt vrátí MČ Brno – Starý Lískovec v 
bezvadném stavu. 
 
Pověřuje OSBB zapracovat předmětné změny do metodiky Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna 
svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec a předložit RMČ, resp. ZMČ ke schválení. 
 
 
11. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2014 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyhodnocení plánu VHČ za rok 2014 včetně jeho Komentáře. 
 
 
12. Návrh provozního řádu Hřiště pro psy ul. Labská 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provozní řád Hřiště pro psy ul. Labská, včetně grafického zpracování 
dle autorizované přílohy č. 1 tohoto bodu jednání, jeho umístění, jako ceduli A3, na oplocení hřiště a další 1 ks 
cedule A3 pouze s názvem díla Hřiště pro psy a její umístění tamtéž.  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit výrobu cedulí a jejich instalaci.  
 
 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. P/12/2014 – Odběr el. Energie ze sítě VO – radar ul. Labská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. P/12/2014, jehož 
předmětem je kalkulace ceny, přičemž dle smlouvy má dodavatel vyhrazené právo změnit sjednanou cenu  
za poskytované plnění při změně ceny ERÚ a odběratel je dle smlouvy zavázán akceptovat takovouto změnu 
ceny. Dodatek bude uzavřen mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno - Starý Lískovec, se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou starostou Bc. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., 
se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem. Dodatek 
smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jeho podpisem. 
Ukládá OVš zajisti podpis dodatku č. 1 oběma zúčastněnými stranami. 
 
 
14. Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 09 9 500 09 00036 o zajištění čištění komunikací a ostatních dopravních 
ploch a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00036 o zajištění čištění komunikací a ostatních dopravních ploch a zimní údržby komunikací a ostatních 
dopravních ploch v MČ Brno – Starý Lískovec s firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., se sídlem Korejská 
4, 616 00 Brno, kterou zastupuje ředitel Mgr. Zdeněk Navrátil. Tímto dodatkem bude navýšena výměra 



komunikací o 401 bm (parkoviště vč. příjezdové cesty) pro bloková čištění a pro zimní údržbu 0,21 bm (pouze 
příjezdová cesta). Dodatek č. 6 tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jeho podpisem.  
Ukládá OVš zajisti podpis dodatku č. 6 oběma zúčastněnými stranami. 
 
 
15.Vyjádření MČ k prodeji pozemků p.č. 303/1 a 303/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit s prodejem 
pozemku p. č. 303/1 k. ú. Starý Lískovec a nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 303/2 k. ú. Starý Lískovec  
s ohledem na platný Územní plán města Brna. 
 
 
16. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 300 06 00155 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání.  
Pověřuje OVV a OSŠK projednat s panem Tomášem Psotou navýšení ceny za vydání Starolískoveckého 
zpravodaje. 
 
 
17. Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení v oddílu školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Informace o projektu města „Zateplení SVČ Kosmonautů“ 
  
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí projekt města Brna „Zateplení SVČ Kosmonautů“, 
včetně předpokládaného podílu MČ Brno-Starý Lískovec na projektu, a to ve výši 3 587 773 Kč.  
 
 
19. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna řídící jednotky MaR v ZŠ 
Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 15 00083 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna řídící jednotky MaR v ZŠ Labská, Brno – Starý 
Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno - Slatina, IČ: 247 72 631 
zastoupenou předsedou představenstva Ing. Karlem Břenkem, členem představenstva Ing. Zbyňkem Žáčkem  
a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
20. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních dveří do budovy školy, 
Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 15 00084 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna vstupních dveří do budovy školy, Základní a Mateřské 
školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý 
Lískovec zastoupená starostou Bc. Vladanem Krásným a zhotovitelem Alešem Vlachem, Náměstí Svobody 80, 
664 42 Modřice, IČO: 66572061 a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 
 
 



21. „Projektová dokumentace na zateplení objektu SVČ (Středisko volného času), Kosmonautů 4, Brno – 
Starý Lískovec“ – doplnění o rampu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s doplněním projektové dokumentace na zateplení SVČ 
Kosmonautů o rampu vedoucí do 1.NP v ceně 6000Kč.  
 
 
22. Změna termínu 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 – Staré Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu termínu pro ustavení komise pro otevírání obálek  
z 16.3.2015 na 23.3.2015 a změnu termínu ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů  
z 24.3.2015 na 27.3.2015, na veřejnou  zakázku  „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“. Členové 
zůstali, tak jak je schválila rada městské části na své 5. schůzi dne 28.1.2015. 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit nově pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí.  
 
 
23. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ návrh textu výzvy k podání nabídky  
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace objektu Klobásova 9, Brno 
– Starý Lískovec“. Zadávací podmínky jsou autorizovanou přílohou č. 1 tohoto bodu jednání. 
Dále schvaluje seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání výše uvedené nabídky:   
1. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 506/5, 602 00 Brno, IČO: 255 17 562 
2. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
3. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky do 5 dnů od obdržení oficiálního výpisu z RMČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
 
24. Změna v personálním složení komise životního prostředí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ke dni 31. 3. 2015 odvolává p. ing. Petru Štěpánkovou z členství v Komisi 
životního prostředí a s účinností od 1. 4. 2015 jmenuje za Stranu zelených členkou komise životního 
prostředí p. JUDr. Jiřinu Továrkovou. 
Ukládá tajemnici komise ŽP sdělit toto rozhodnutí jmenovaným. 
 
25. Smlouva č. 2010012948 – dodávka pitné vody k pítku na veřejném prostranství u Donu, Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí uzavřením smlouvy č. 2010012948, jejímž předmětem je dodávka 
pitné vody k pítku na veřejném prostranství u Donu. Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou starostou Bc. Vladanem 
Krásným a společností Brněnské vodárny a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, zastoupenou na základě 
pověření Dagmarou Pechovou. Pověření je přílohou tohoto bodu jednání. Smlouva tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. Rada MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
26. Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení výdajů za vodu – pítko na veřejném prostranství u Donu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu jednání. 


