
Informace z usnesení 11. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 15.04.2015 
 
 
1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Jana Šimečková 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o.17, Brno, s paní Janou Šimečkovou, nar. 25. 12. 1947. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - 
Starý Lískovec a paní Janou Šimečkovou, nar. 25. 12. 1947, na dobu určitou 1 roku, 
regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.   
 
2. Žádost o umístění samonosné plechové garáže v objektu hasičské zbrojnice na ulici 
Točná č.o. 5, Brno 
 
Rada stahuje tento bod z pořadu jednání a požaduje jeho doplnění o stanovisko Jednotky 
SDH Statutárního města Brna, Městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
3. Provedení oprav v objektu hasičské zbrojnice na ulici Točná   č.o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provést požadované opravy v objektu hasičské 
zbrojnice na ulici Točná č.o. 5, Brno na náklady pronajímatele.  
Schvaluje provést požadované opravy v objektu hasičské zbrojnice na ulici Točná č.o. 5, 
Brno společností Svoboda a syn, s.r.o. za nabídnutou cenu bez DPH 23 348 kč. 
 
Pověřuje starostu k podepsání objednávky po provedeném rozpočtovém opatření. 
 
4. Žádost o zavedení kamerového systému – Dunajská 41 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr instalace kamerového systému ve 
společných prostorách bytového domu na ulici Dunajská č. o. 41 s tím, že v tomto domě bude 
monitorován hlavní vchod do domu, prostor u poštovních schránek (vestibul) a vchod do 
sklepa. 
 
Pověřuje OSBB zpracovat nabídkové řízení na instalaci výše uvedeného kamerového 
systému.   
 
 
5. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku – Sevastopolská 7, byt č. 14, Martin Stoss 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupeným Bc. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 99 27 85 jako pronajímatelem a Martinem Stossem, bytem 
Sevastopolská 348/7, 625 00 Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany dohodly 
na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas s 



umístěním sídla spolku Fotbalová Akademie More, z. s.,  v  bytě č. 14 v domě Sevastopolská 
348/7 v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015.   
 
 
6. Metodika oprav volných bytů – aktuální změna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje upravený dokument „Metodika oprav volných 
bytů“, do kterého byly zapracovány změny schválené na 9. schůzi Rady MČ Brno – Starý 
Lískovec konané dne 18. 3. 2015 a který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje OSBB podle takto schválené Metodiky oprav volných bytů postupovat.  
 
 
7. Organizační stuktura ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec a stanovení celkového 
počtu zaměstnanců ÚMČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
Organizační strukturu ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec, která je přílohou č.1 vnitřního 
předpisu „Organizační řádu ÚMČ města Brna  Brno – Starý Lískovec“, a to  s účinností ode 
dne schválení. Organizační struktura je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec na 32. 
 
 
8. „Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu“ 
uzavřenou mezi Českou republikou  - Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na 
Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023 jednající Robinem Povšíkem, náměstkem 
ministryně pro řízení úřadu, na straně „převodce“ a  Statutárním městem Brnem, MČ Brno-
Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČ 44992785, jednající starostou Bc. 
Vladanem Krásným, na straně „nabyvatele“. 
Předmětem této smlouvy bezúplatný převod majetku MPSV, který je specifikován v příloze – 
soupis majetku (HW), která je nedílnou součástí smlouvy. Tato smlouva je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem do 20.04.2015 
 
 
9. Souhlas ke kácení 1 ks zeravu ve veřejné zeleni p.č. 2234 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 10  

 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí   se skácením 1 ks Thuja plicata ´Zebrina´ (zerav obrovský), 
rostoucí na pozemku veřejné zeleně 2234 k.ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 10, v období vegetačního 
klidu 2015/2016. 
 



Ukládá odboru všeobecnému seznámit pí Alenu Dundálkovou, Oderská 10, 625 00 Brno  a Bytové 
družstvo Oderská 10, 625 00 Brno s tímto usnesením do 30. 4. 2015 a zajistit skácení do 31. 3. 2016.     
 
 
10. Směna pozemku p. č. 1745/29  a části p. č. 1745/5 za část p. č. 1745/8 k. ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 

souhlasit se směnou pozemků takto: 

část pozemku p. č. 1745/5 (p. č. 1745/100 podle GP č. 1334/29/2014 - 89 m2) a pozemek 1745/29 
v původní výměře 43 m2 (podle GP č. 1334/29/2014 p. č. 1745/29 - 34 m2  a p. č. 1745/101 – 9 m2) – 
celkem 132 m2 ve vlastnictví Ing. Vladimíra Záhorského, bytem V Humnech 16, Rájec-Jestřebí za část 
pozemku p. č. 1745/8 (p. č. 1745/82 podle GP 1194-149/2012 – 123 m2) ve vlastnictví Statutárního 
města Brna bez úhrady rozdílu ve výměrách. 

 
11. Vyjádření MČ k prodeji pozemku p. č. 993/17 a části pozemku p. č. 461/1 k. ú. Starý 
Lískovec – Trýsková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Souhlasí 
- s podáním žádosti o svěření části pozemku p. č. 993/17 pod stávající komunikací (p. č. 993/84 

podle nezapsaného GP 1291-25/2014) a jejím následným pronájmem z úrovně Městské části Brno 
– Starý Lískovec, 

-  s podáním žádosti o svěření části pozemku p. č. 461/2 (p. č. 461/13 - podle nezapsaného GP 1291-
25/2014) a části pozemku p. č. 461/3 (dosud nezaměřeno) pod příjezdovou komunikací ke 
sportovnímu areálu paní Trýskové, bytem Nádražní 631, Veverská Bitýška a jejich následným 
pronájmem z úrovně Městské části Brno – Starý Lískovec, 

-   s pronájmem části pozemku p. č. 461/1 pod stávající komunikací (461/11 - 107 m2 – podle 
nezapsaného GP 1291-25/2014) – všechny pozemky k. ú. Starý Lískovec  

Doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec: 
 

- nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 993/17 mimo část pod stávající komunikací (p. č. 993/84 
nezapsaného GP 1291-25/2014) paní Trýskové, bytem Nádražní 631, Veverská Bitýška 

- nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 461/1 paní Trýskové, bytem Nádražní 631, Veverská 
Bitýška – všechny pozemky k. ú. Starý Lískovec 

 
 
12. Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení výdajů na služby spojené s pronájmy pozemků 

 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 9 které je přílohou tohoto bodu. 
 

 
 
13. Úprava a omezení veřejného přístupu na ul. Labská – před ZŠ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s úpravou a omezením veřejného přístupu 
na účelovou komunikaci v souladu s § 7 zákona 13/1997 Sb. umístěním zákazové značky B1 



s dodatkovou tabulkou „na povolení ředitele školy“, s tím, že do areálu bude povolen vjezd 
pouze dopravní obsluze. Pověřuje starostu podpisem žádosti za vlastníka účelové 
komunikace. Dopravní značení bude umístěno na náklady MČ Brno – Starý Lískovec. 
 

Ukládá OVš  zajistit realizaci. 

 
 
14. místní úprava provozu na ÚK – areál Kurská – OSBB 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby byla v areálu Kurská při OSBB, 
provedena souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., místní úprava provozu vyhrazením celkem 
3 parkovacích stání pro ÚMČ Brno – Starý Lískovec. Pověřuje starostu podpisem žádosti za 
vlastníka účelové komunikace. Dopravní značení bude umístěno na náklady MČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 

Ukládá OVš  zajistit realizaci. 

 

15. Zařazení do MIOS – Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. 

 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zařazením směrovek k Domovu pro 
seniory Mikuláškovo nám., p.o., do Městského informačně orientačního systému MČ Brno – 
Starý Lískovec, realizace bude provedena na náklady MČ Brno – Starý Lískovec. 
Realizační firmou je firma HICON – dopravní značení s.r.o., Kohoutovická č.p. 610/116, 641 
00 Brno. 

Ukládá OVš informovat žadatele a zajistit realizaci. 

 

16. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla spolku 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla 
spolku: Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská 7, 625 00 Brno – Starý Lískovec 
do prostor na  adresu Labská 7, 625 00 Brno, které stojí na p.č. 2114, kat. území Starý 
Lískovec (411906), Obec Brno (582786).  
Pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.  
 

17. Materiál k bodu č…..Osvědčení o řádném poskytnutí služby – A.S.A. Služby 
Žabovřesky, s.r.o.   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s poskytnutím Osvědčení o řádném 
poskytnutí služby firmě A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o., se sídlem Korejská 4, 616 00 Brno. 
Pověřuje starostu jeho podpisem . 
Ukládá OVš  zajistit realizaci. 

 
 



18. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení zadavatele o zrušení zadávacího 
řízení na akci: Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zrušit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky, 
zadávané podle ustanovení § 10, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a 
souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „Modernizace výtahů 
v Brně-Starém Lískovci“ 

 
Ukládá  
 
OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku rozhodnutí zadavatele na akci „Modernizace 
výtahů v Brně – Starém Lískovci“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu 
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky, zadávané 
podle ustanovení § 10, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „Modernizace výtahů v Brně-
Starém Lískovci“. 
 
 
19. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna řídící jednotky MaR v ZŠ 
Labská, Brno – Starý Lískovec“ - výměna nefunkčního servopohonu třícestného ventilu 
na topné větvi D 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
 

1. s výměnou nefunkčního servopohonu třícestného ventilu na topné větvi D. Nový 
servopohon BELIMO LM 24A SR je v ceně 2 545Kč bez DPH.  

2. s vystavením objednávky po schválení 
 

 
20. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Zpracování 
projektové dokumentace objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Jiří Šlanhof jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace objektu Klobásova 9, 
Brno – Starý Lískovec“. 
 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
 
21. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 15 00066, Zpráva o jednání s vyzvaným zájemcem, 
Protokol z jednání s vyzvaným zájemcem na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, 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 Zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zadání 



dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec“. 
 
Souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 15 00066 na akci 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, 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. Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 


