
Informace z usnesení 23. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 24.08.2015 
 
 
1. Vyjádření k prodeji – pronájmu pozemků p. č. 463/19 a 463/23 při ul. Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

souhlasí  
s pronájmem částí pozemků p. č. 463/19 a 463/23 oba k. ú. Starý Lískovec při ul. Kroupova 
vlastníkům přilehlých rodinných domů a 

doporučuje 
Zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s prodejem částí pozemků p. č. 463/19 a 463/23 oba k. ú. 
Starý Lískovec při ul. Kroupova vlastníkům přilehlých rodinných domů. 

 

2. Vyjádření k prodeji pozemků p. č. 2456, 2457, 2458 pod prodejnou Albert ul. U Pošty 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ, aby nesouhlasilo s prodejem 
pozemků p. č. 2456, 2457, 2458 k. ú. Starý Lískovec. 

3. Žádost o koupi zastavěného pozemku a části souvisejícího pozemku okolo domu Osová 
2, Brno – revokace usnesení 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
nesouhlasí 
s rozšířením lodžií při revitalizaci bytového domu Osová 2, Brno s odkazem na vyhlášku Statutárního 
města Brna č. 2/2004, kterou se vydávají závazné části Územního plánu města Brna a v souvislosti s tím  

doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit  
s prodejem částí pozemků kolem domu Osová 2 v šířce 70 cm do vlastnictví jednotlivých vlastníků bytů 
v tomto domě. 
 

4. Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 2791/1 k. ú. Starý Lískovec – Pachlopník 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2791/1 k. ú. Starý lískovec s p. Jiřím 
Pachlopníkem k umístění skladu zámečnického materiálu a nářadí pro zámečníky podle návrhu, 
který je přílohou zprávy a stanovuje výši ceny nájmu pro rok 2015 na 220 kč za m² a rok, výše 
kauce na 100 000 kč. 

 

5. ParCar s. r. o. – výpověď smlouvy 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na výpovědi smlouvy č. 09 2 500 09 00068 uzavřené 16. 9. 
2009 se společností ParCar s. r.o., se sídlem Pražákova č. 68, Brno o nájmu pozemku p. č. 2776 k. ú  
Starý Lískovec za účelem provozování hlídaného parkoviště.  
 

 



6. Skončení nájmu K. Pohanková a nový pronájem části pozemku pod garážovým 
dvorem p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec – manželé Skoupí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

souhlasí  
se skončením nájmu části pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý Lískovec výpovědí smlouvy č. 09 2 500 06 
00004 uzavřené mezi Kateřinou Pohankovou, bytem U Leskavy 23, Brno a Statutárním městem Brnem 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a   

souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/52) z geodeticky zaměřené 
skutečně užívané plochy pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. 
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenými starostou 
p. Mgr. Vladanem Krásným a manželi Hanou a Janem Skoupými, bytem Sevastopolská 3, Brno podle 
vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 
7. Žádost o zavedení kamerového systému – Labská 37 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje instalaci kamerového systému ve společných prostorách bytového domu na ulici 
Labská č. o. 37 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 
a konkretizovat parametry v souladu ze zákonem. 
 

8. Návrh režimu omezení vjezdu nákladní dopravy na úsecích místních komunikací 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
souhlasí s návrhem režimu omezení vjezdu nákladní dopravy na úsecích místních komunikací 
v MČ Brno – Starý Lískovec v předloženém znění beze změny 
 

Ukládá 
OVŠ ÚMČ sdělit stanovisko MČ Brněnským komunikacím a.s. v termínu do 25.08.2015. 
 
 

9. Návrh na reklamaci – workoutové hřiště – Vícegenerační hřiště Bosonožská 

 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
souhlasí, aby byla v souladu s ustanovením smlouvy č. 0995001400005 ze dne 20.02.2014, 
jejímž předmětem díla je „umístění herních prvků – rozšíření areálu dětského hřiště Brno, 
Bosonožská“, které spočívá v dodání a instalaci herních prvků na travnaté ploše nacházející se 
na pozemku p.č. 2437/5 k.ú. Starý Lískovec, která je součástí Vícegeneračního hřiště 
Bosonožská podle cenové nabídky zpracované firmou Hřiště, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 
Brno ( kancelář, korespondence ), zapsané na ÚMČ Brno – Starý Lískovec  pod č.j.: 
MCBSLI/03484/13, ze dne 04.06.2013, a podle grafického návrhu varianty č. 1, která je 
součástí této nabídky a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v rozsahu položkového rozpočtu, 



který je rovněž součástí nabídky a tvoří přílohu č. 2 smlouvy, uzavřené mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec jako zadavatelem a společností Hřiště, 
s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, jako zhotovitelem 
 
podána reklamace díla a to z důvodu: 
 
nepevného ukotvení Fitness stanice č. 6 ( viz. situace ), při tlaku na dřevěný nosný hranol, se 
tento protáčí na kovovém ukotvení, nebo je špatně ukotvena sportovní stanice v zemi. 
 
A na základě zjištění vyplývajícího z Protokolu o roční hlavní kontrole číslo: RK-48/2015, 
provedenou firmou hřiště.cz, s.r.o.,Příkop 838/6, 602 00 Brno – CZ, IČ. 28354303 (sídlo 
firmy ), jehož závěrem je, že  pro vyhovění požadavkům dle ČSN EN 1176 – 1 pro povrch 
tlumící pád ve vztahu ke kritické výšce pádu zařízení ST6 Warm Up+nohy a ST7 
Ruce+břicho+záda je nutný odpovídající povrch. Použitý druh povrchu „mlat“ 
NEVYHOVUJE . 
 
 
Ukládá 
OVŠ ÚMČ  zpracovat reklamaci a po podpisu starostou, kterého tímto pověřuje jejím 
podpisem, odeslat zhotoviteli. 
 
 
10. Rozpočtový výhled 2017–2021  

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec  d o p o ru ču j e  Zastupitelstvu městské části Brno-
Starý Lískovec  s ch v á l i t  v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 
3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2017–2021, který je přílohou 
tohoto bodu jednání, u k l á d á OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
11. Rozpočtové opatření č. 24 – navýšení investic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
12. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních 
poplatcích 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
r e v o k u j e usnesení z 22. schůze RMČ, bod 32: RMČ Brno-Starý Lískovec 
d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu MČ  s o u h l a s i t  s návrhem novelizované obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2010, o místních poplatcích s výhradou, aby 
osvobození od poplatků uvedené v článku 5, odstavec 1 se vztahovalo pouze na 1 psa u 
držitelů, kteří jsou osobami nevidomými, bezmocnými a osobami s těžkým zdravotním 
postižením a kteří jsou držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu. Více zvířat by 
mohlo být osvobozeno pouze u osob, které provádí výcvik vodících nebo asistenčních psů. 
Návrh novelizované obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání, 
 



d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec  s o u h l a s i t  s návrhem 
novelizované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2010, o místních 
poplatcích. Návrh novelizované obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
13. Návrh na revokaci usnesení ze dne 29. 7. 2015 a nové usnesení k návrhu obecně 
závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,     
využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního  
města Brna       

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Revokuje usnesení ze dne 29. 7. 2015 přijaté na 22. schůzi RMČ pod bodem jednání č. 2. 
 
Doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Důvody nesouhlasu 
s návrhem OZV SMB jsou autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
 

14. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje   
 
aktualizovaný seznam vymezených místních komunikací – chodníků, na nichž se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, jako přílohu nařízení statutárního města 
Brna. Aktualizovaný seznam je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá  
odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit Odbor dopravy Magistrátu města Brna nejpozději do 
31. 8. 2015.  
 
 
15. Dodatek č.4 ke SOD č. 09 9 500 15 00066, zápis z jednání hodnotící komise a 
 rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, 
 Brno – Starý Lískovec“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

bere na vědomí,  že JŘBU provedla na základě výběrového řízení firma Public Market 
Advisory s.r.o. Šromova 639/43, 643 00 Brno, IČ: 02322021 a bere na vědomí zápis z jednání 
čtvrté hodnotící komise podle Zákona č. 137/2006 Sb., p veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
s názvem ,,Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec,, 

a souhlasí s rozhodnutím a oznámením výběru nejvhodnější nabídky formě MSU s.r.o., se 
sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 



a souhlasí se zněním předloženého dodatku č. 4 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 Brn o, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem firmou Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Dolní 
Heršpice, IČ 4582930 zastoupená jednatelem Ing. Tiborem Vališem a pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Dodatek č. 4 je přílohou tohoto bodu jednání. 

 

16. Schválení stavebních prací a výběr zhotovitele dle provedeného průzkumu trhu na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava šlapákového chodníku u polikliniky, 
Brno – Starý Lískovec,, 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

Schvaluje firmu ZEMAKO, S.R.O. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava šlapákového chodníku u polikliniky, 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. 

 

17. Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č. 09 9 500 15 00050 na akci: „Výkon TDI a 
koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – 
Starý Lískovec 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1  k příkazní smlouvě  č. 09 9 500 15 00050 mezi 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci 
veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město 
Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
zastoupenou jednatelem Ing. Liborem Sekerou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek 
č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
18. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje 
podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 37 o velikosti 3+1 na Ulici 
Kosmonautů 17 v Brně  proti Michaele Rennerové. Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-
venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno a  
 
ukládá 
OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov, 
JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 



19. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 15 00248 na akci „Oprava sociálního zařízení,  ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 

 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 15 00248 na akci „Oprava sociálního zařízení, ZŠ Bosonožská, Brno 
– Starý Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je objednatel 
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 277 32 941 
zastoupenou jednatelem Milanem Dedíkem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek 
č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
 
 


