
Informace z usnesení 19. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 24.06.2015 
 
 
1. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BK 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 5. jednání, 
konaném dne 8. 6. 2015, že byt: 
 
Kurská č. o. 6, byt č. 3, velikost 1 + kk – bude pronajat jako předem opravený. 
 
2. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Ludmila Schupplerová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Ludmilou Schupplerovou, nar. 28. 10. 1950. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 

3. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Scheinovi 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a Emilií Scheinovou, nar. 8. 11. 1935 a Janem Scheinem, nar. 23. 3. 
1934. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 
4. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Roman Rízner 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 1, 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 Romanem Ríznerem, nar. 16. 6. 1986, 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 

5. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Monika Prýglová 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Monikou Prýglovou, nar. 17. 8. 1977. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 
 
 
 



6. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Bohuslava Neužilová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a Bohuslavou Neužilovou, nar. 28. 11. 1943.  

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 

7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Tomáš Musil 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Tomášem Musilem, nar. 17. 10. 1992. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 
8. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Marine Melkumyan 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská    č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Marine Melkumyan, nar. 9. 3. 1969. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 
9. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Zuzana Krechlerová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 4, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Zuzanou Krechlerovou, nar. 18. 3. 1984.  

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 
 
10. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jarmila Kepáková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Jarmilou Kepákovou, nar. 12. 12. 1946. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 
11. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Ludmila Hepilová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 17, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a Ludmilou Hepilovou, nar. 12. 5. 1930. 



Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 

12. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  Silvie Cigáňová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Silvií Cigáňovou, nar. 19. 1. 1976. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 
13. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  Martin Bureš 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Martinem Burešem, nar. 13. 6. 1978. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2015.   
 
14. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  Lubomír Böhm 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a Lubomírem Böhmem, nar. 5. 10. 1978. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.   
 
15. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 1 + 
kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 130 849 Kč, reg. č. 006/15, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Darina Lacková, Říčanská 27, 
Brno.  
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 130 849 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. 24 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Darina 
Lacková, Říčanská 27, Brno.  
 
Schvaluje pronájem bytu č. 10 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, vel. 2+kk, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 175 819 Kč, reg. č. 007/15, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Věra Ježková, Merhautova 103, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 175 819 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 Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 



Věra Ježková, Merhautova 103, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, vel. 1+1, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 159 921 Kč, reg. č. 008/15, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Antonín Beleloucký, Fillova 9, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 159 921 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 Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Antonín 
Beleloucký, Fillova 9, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, vel. 1+kk, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 133 349 Kč, reg. č. 009/15, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Alena Kosová, Lysice, Hodonín 
71. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 133 349 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. 4 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno,                       
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem  Alena 
Kosová, Lysice, Hodonín 71. 
Schvaluje pronájem bytu č. 13 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, vel. 3+1, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 276 476 Kč, reg. č. 010/15, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Alisa Lyakhtoves, Záhumenice 34, Brno.   
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 276 476 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 Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem Alisa 
Lyakhtoves, Záhumenice 34, Brno.   
 
Schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, vel. 3+1, 60 
% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 221 307 Kč, reg. č. 011/15, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Aneta Šídlová, Ulice Kosmonautů 5, 
Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 221 307 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 žadatelem Aneta Šídlová, 
Ulice Kosmonautů 5, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.  OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015. 
 
 
 
 



16. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Kejíkovi, Dědková, Slabáková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: Jana 
Kejíková a Jiří Marek, Labská č. o. 35, Brno, Hana Dědková, Glinkova č. o. 2, Brno a Lenka 
Slabáková, Bieblova č. o. 19, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24, o 
velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Hanou Dědkovou, nar. 10. 10. 1977, na dobu neurčitou, 
regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.  
 
17. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Hrušková, Dufková 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
Anežka Hrušková, Sevastopolská č. o. 9, Brno a Zuzana Dufková, Vodova č. o. 56, Brno, 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16, o velikosti 2+kk v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Zuzanou Dufkovou, nar. 7. 4. 1957, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.  
 
 
18. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Běhounkovi, Máchovi 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: Ing. 
Jitka Běhounková a Miloš Běhounek, Sevastopolská č. o. 11, Brno a Kateřina Máchová a Luboš 
Mácha, Šámalova č. o. 88, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, o 
velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Kateřinou Máchovou, nar. 16. 7. 1988 a 
Lubošem Máchou, nar. 8. 2. 1987, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015.  
 
19. Podnájem bytu – Michael Hamšík 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. 12, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, pro podnájemce Michal Beránek, nar. 4. 1. 1987 a 
Karel Sochor, nar. 30. 11. 1985 
 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 30. 6. 2015. 
 
20. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 3, na ulici Kurská č. o. 6, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00037 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 3, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a Hanou Šmerhovskou, nar. 28. 10. 1976. 
 



Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00037 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 7. 2015. 
 
21. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 4, na ulici Osová č. o. 8, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00039 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 4, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Osová č. o. 8, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a Michalem Bartákem, nar. 10. 2. 1978. 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00039 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 7. 2015. 
 
 
22. Převzetí silniční zeleně do správy po rekonstrukci veřejného prostranství u Donu, ul. 
Kurská       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s převzetím původních ploch silniční zeleně správce 
Brněnské komunikace, a.s., na veřejném prostranství u Donu, a to ze strany ul. Jemelkova pozemky 
zeleně p.č. 2405/80, 2405/81, 431/40, 998/22 a ze strany ul. Kurská pozemky zeleně p.č. 2405/76 a 
2405/74, ve smyslu čl. 22, odst. 1. písm. e) Statutu města Brna, do správy MČ Brno – Starý Lískovec 
od 1. 7. 2015. Parcelní čísla odpovídají GP č. 1341-1195/2014, který je autorizovanou přílohou č. 2 
bodu tohoto jednání.     
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto usnesením Brněnské komunikace, a.s. do 30. 6. 
2015 a zařadit předmětné plochy do výměr zeleně veřejné pro OŽP MMB a do probíhajícího 
díla „Aktualizace pasportu veřejné zeleně v MČ Brno – Starý Lískovec“. 
 
23. Žádost Společenství vlastníků Kosmonautů 1, o ořez příp. skácení smrků ve veřejné zeleni  
p.č. 2487/9 k.ú. Starý Lískovec 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  se skácením 7 ks Picea abies (smrk ztepilý),  
rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/9 k.ú. Starý Lískovec, dle žádosti 
Společenství vlastníků Kosmonautů 11, Brno, ulice Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno a podle 
Znaleckého posudku č. 307-5/2015, za těchto podmínek:  

1. kácení bude provedeno na etapy, přičemž v I. etapě budou skáceny smrky pod č. 7 a 3 
znaleckého posudku, a to v době vegetačního klidu 2015/2016  

2. smrky pod č. 1, 2, 4-6 znaleckého posudku budou dále sledovány a v případě horšícího 
se stavu stromů budou skáceny v dalších etapách, a to v době vegetačního klidu 
2016/2017 a následující   

3. skácení provede MČ Brno – Starý Lískovec a na vlastní náklady.  
 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 7. 2015 a zajistit realizaci 
usnesení ve schváleném postupu a termínech.     
 
 
24. Návrh na svěření pozemku p.č. 909/2 k.ú. Starý Lískovec 
 
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se svěřením pozemku p. č. 909/2 k. ú. Starý  
Lískovec za účelem pronájmu a doporučuje MO MmB nabídnout tento pozemek uživatelům 
k prodeji. 
 

25. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu: ,,R 110 kV Moravany – 
zaústění VN III. Et. ,, 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „R 110 kV Moravany – zaústění VN III. 
et.“ , 

Požaduje provedení přechodu přes komunikaci na pozemku p. č. 977/2 k. ú. Starý Lískovec 
protlakem  a souhlasí se zřízením služebnosti ke služebným pozemkům p. č. 1684/80, 2395/1, 
2395/2, 2395/4, 2416/2, 2417/1, 2417/4, 2417/5, 2417/8, 3232, 3236 k. ú. Starý Lískovec, jež 
jsou svěřeny MČ Brno – Starý Lískovec.  
 
26. Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 
2791/1 k.ú. Starý Lískovec – Pachlopník 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna 
k uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2791/1 k. ú. Starý Lískovec p. Jiřímu Pachlopníkovi, bytem 
Malostranská 35, Brno pro umístění skladu zámečnického materiálu a nářadí pro zámečníky.  
 
27. 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 ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
službu „Výkon práv a povinností zadavatele při zadávání veřejných zakázek na dodávky, 
služby a stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. 
           
Ukládá OVV  sdělit všem uchazečům o veřejnou zakázku usnesení RMČ. 
 
28. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 87.129,-- 
Kč. 
 
29. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v MČ Brno-
Starý Lískovec – ul. Dunajská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec 
 
Souhlasí aby, OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec podal na OD MMB žádost o místní úpravu 
dopravního značení v souladu s § 77 odst. 1c) a to: 
- V úseku křižovatky od bytového domu Dunajská 21 po bytový dům Dunajská 19, v úseku 
uzlových bodů č. 11198 – 45795,  vyznačit VDZ V12 c – zákaz zastavení.  
Při vjezdu i výjezdu z parkoviště parkují na uvedené komunikaci automobily po obou 
stranách, čímž se značně zmenšuje průjezdní profil vozovky. Osobní vozidlo sice projede, ne 
však vozidla širší, terénní, sanitky a popeláři. 
 



- Zjednosměrnit provoz v „trojúhelnících“ komunikací při vjezdu do parkovišť na ulici 
Dunajská 7 -15 a Dunajská 19 – 25, viz . situační plánek. 
 
Ukládá OVŠ podat žádost na OD MMB. 
 
30. Rozpočtové opatření č. 18 – transfer SPOD, změna DPPO, navýšení telefony 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
31. Žádost o vyjádření k záměrům na pořízení změn Územního plánu města Brna – 43 
Soubor 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s předloženými záměry na pořízení změn Územního 
plánu města Brna – 43 soubor, příloha 4/1 a 4/2, která tvoří přílohu 4 tohoto bodu jednání.  

Žádá MMB OÚPR o zařazení jen záměrů: 

-  B5/15-0  

-  záměr rozšíření plochy SJ o pozemek 2788/1 v k.ú. Starý Lískovec, Mikuláškovo náměstí dle naší 
žádosti z 30.12.2011 č.j. MCBSL/09881/11/OVÍP/Sto.  

 
 
32. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031130/15/OKH 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031130/15/OKH mezi Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem - 
poskytovatelem a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 
4, 625 00 Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ - příjemcem. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace na „Nákup ojetého hasičského vozidla typu CAS“ ve výši 700 
000,- Kč, přičemž základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn uznatelných výdajů na 
realizaci akce činí 1 mil. Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031130/15/OKH je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
33. Výpověď smlouvy o pronájmu zábradlí pro umístění reklamy – Emelli shop s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu zábradlí pro umístění 
reklamy na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna na ul. Vltavská u domu č. 6, p. č. 
2738/1 k. ú. Starý Lískovec podle smlouvy č. 09 2 500 14 00124 uzavřené mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou části Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a společností Emelli shop s r.o., se sídlem Čeňka Růžičky 18, Brno, zastoupenou 
paní Hanou Baysal výpovědí v tříměsíční výpovědní lhůtě, která skončí 30. 9. 2015. 
 
 
 



34. Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 2 (velikost 94,00 m2), s účelem užívání zdravotní služby. 
 
Ukládá  OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská č. o. 4, 
625 00 Brno a doc. MUDr. Lubomírem Kuklou CSc. za nájemné 1600 kč/ m² ročně , tj. 37.600,-
Kč čtvrtletně.   
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2015. 
 
 
 
35. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava 
8 dešťových svodů v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec bezvýkopovou metodou“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
souhlasí  
 
1. s realizací stavebních prací „Oprava 8 dešťových svodů v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec bezvýkopovou metodou“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava 8 
dešťových svodů v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec bezvýkopovou metodou“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

Vlastimil Ströer s.r.o. 
Malostranská 17 
625 00  BRNO 
IČO: 28354427 
 
SEBAK spol. s r.o. 
Kudrnova 447/27 
620 00  BRNO 
IČO: 60696834 
 
WOMBAT, s.r.o. 
Březinova 759/23 
616 00  BRNO 
IČO: 47912553 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Oprava 8 dešťových svodů 
v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec bezvýkopovou metodou“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 



2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a 
ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
,,Zpracování projektové dokumentace na 1. etapu regenerace panelového sídliště – návrh 
 volnočasového sportovně – rekreačního areálu „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno 
 – Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s realizací projektové dokumentace „Zpracování projektové dokumentace na 1. etapu 
regenerace panelového sídliště – návrh volnočasového sportovně – rekreačního areálu 
„Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na 1. etapu regenerace panelového sídliště – návrh volnočasového sportovně – 
rekreačního areálu „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové 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 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na 1. etapu regenerace panelového sídliště – návrh volnočasového sportovně – 
rekreačního areálu „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno – Starý Lískovec“ ve 
složení: 
 

5. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
6. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
7. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a 
ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
37. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava 
podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s realizací akce: ,,Oprava podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ 
Labská“ 



 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Oprava 
podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“, která je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
3. s projektovou dokumentací zpracovanou firmou AZ KLIMA a.s. z 06/2015, jež je přílohou 
tohoto bodu jednání 
 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. ROSS, s.r.o., Vedlejší 8/15, 634 00 Brno, IČO: 479 12 472 
2. TK PRO s.r.o., U Leskavy 781/25, 625 00 Brno, IČO: 25561413 
3.  FST a.s., Olbramovice 291, 671 76 Olbramovice, IČO: 41539591 
4. W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČO: 18565832 
5. NOVAPOL GROUP, a.s., Pražákova 453/47, IČO: 26220466 
 

5. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Oprava podhledu včetně 
osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ ve složení: 
 

9. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
10. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
11. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
12. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla. 

 
38. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
 ,,Komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky s názvem: Modernizace výtahů 
 v Brně – Starém Lískovci podle příslušných ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 

1. 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 ,,Komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky 
s názvem: Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci podle příslušných ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“. Zadávací podmínky jsou autorizovanou 
přílohou č. 1 tohoto bodu jednání. 
 

2. seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání výše uvedené nabídky: 
   
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 6012 00 Brno. IČ: 60712121 
RTS, a.s.,  Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ: 25533843 
Public Market Advisory s.r.o., Šromova 639/43, 643 00 Brno, IČ: 02322021 
ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290 
Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno, IČ: 27687511 
TYPAZ, s.r.o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, 62418823 
 



3. komisi pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Komplexní organizační a věcné 
zajištění zadání veřejné zakázky s názvem: Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci 
podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“ 
ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
39. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2014 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá OSŠK seznámit 
s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 


