
Informace z usnesení 10. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 01.04.2015 
 
 
1. Žádost o výměnu vstupních dveří, nebytový prostor  Osová 6 – Eva Hudlíková, nar. 
23.1.1960 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu vstupních dveří na náklady MČ Brno – 
Starý Lískovec prostřednictvím Odboru správy budov a bytů v celkové ceně cca 20 000 Kč 
v nebytovém prostoru, v bytovém domě na ulici Osová  č.o. 6, nájemce Eva Hudlíková, nar. 
23.1.1960. 
 
2. Vyjádření MČ k prodeji pozemků p.č. 303/1 a 303/2 k.ú. Starý Lískovec – revokace 
usnesení č.15/9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 15/9 ze dne 18. března 2015, souhlasí 
s pronájmem pozemku p. č. 303/2 k. ú. Starý Lískovec a 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. 

 
3. Smlouva o nájmu části p.č. 2485/2 – Miroslava Marečková, prodejna květin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2485/2 k. 
ú. Starý Lískovec (100 m2) podle návrhu, který je přílohou zprávy . 

Stanovuje cenu nájmu ve výši 16 000 Kč / rok a stanovuje výši kauce 20 000 Kč. 
 
4. Stanoviště separace skla ul. Elišky Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním 2 ks kontejnerů na separaci skla ze stanoviště 
vedle Základní školy Elišky Přemyslovny 10. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat Odboru životního prostředí Statutárního města Brna žádost o 
odstranění nádob.  
 
5. Návrh zákaz vstupu psů na plochu veřejné zeleně ul. Elišky Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním cedulí zákaz vstupu psů na plochu veřejné zeleně 
před ZŠ Elišky Přemyslovny. Plocha je vymezena autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit umístění cedulí do 31. 5. 2015.   
 
6. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Starý Lískovec – SPORT 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ Brno - 
Starý Lískovec ( igelitové tašky, lízátka, mince) při pořádání závodů Přípravkové soutěže, 
organizované Sborem dobrovolných hasičů  Starý Lískovec – SPORT. 
 
 
 
 
 
 



7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 300 06 00155 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na 
straně objednatele  a Tomášem Psotou, Hybešova 905/8, 664 51 Šlapanice, IČ: 49928724, na 
straně zhotovitele. Předmětem Dodatku č.2 je navýšení ceny  za vydání „Starolískoveckého 
zpravodaje“. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit uzavření Dodatku č. 2 oběma smluvními stranami. 
 
8. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 30 o velikosti 
3+1 nacházející se v 5. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů  č.o.19 v Brně proti Petru 
Glaserovi. 
 
Ukládá OVV podat žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
9. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování 
hudebních děl, č. smlouvy VP_2015_43105,která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. 
 
Pověřuje starostu  podpisem této smlouvy ke dni 3.4.2015 
 
10. Výběrové řízení: „Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání veřejných 
zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách“ 
 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
11. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 4.950,-- 
Kč. 
 
 
12. Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec – první jednací řízení bez 
uveřejnění 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 

1. Vícepráce: Doplnění výplní otvorů-pákové ovladače, změna typu zasklení – kůrou, opatření 
k ochraně rorýse obecného, doplnění výplní otvorů o žaluzie, doplnění propagace. 
 

2. Výzvu k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně výkazu výměr, který je 
přílohou tohoto bodu jednání  
 

3. složení členů komise pro JŘBU:  Bc. Vladan Krásný 



     Mgr. Jarmila Prátová 
     Ing. Renata Weisová 
     Mgr. Jiří Dvořáček 

 
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: „Zateplení 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní 
smlouvy.  
 
 
 


