
Informace z usnesení 22. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 29.07.2015 
 

1. Žádost o povolení výjimky – ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Petrovi Urbánkovi, řediteli ZŠ, 
Labská 27, Brno, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. 
Zakázka se týká výběrového řízení na Služby spojené s jazykově vzdělávacím výjezdem žáků 
do zahraničí v předpokládané hodnotě do 180 000,- Kč bez DPH, Služby spojené se stáží 
pedagogů v zahraničí v předpokládané hodnotě do 150 000,- Kč bez DPH. Ukládá OSŠK 
seznámit s tímto usnesením ředitele školy.  
 
 
2. Návrh 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 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, s výjimkou čl. 2, písm. g) u něhož se navrhuje, aby zodpovědnost za stálá stanoviště 
směsného komunálního odpadu (kontejnerová stání), která jsou v sídlištní zástavbě současně i 
svozovými stanovišti a byla vybudována před nabytím účinnosti této vyhlášky a nemají vlastníka nebo 
určeného správce, byla na Statutárním městě Brně (dle vnitřního předpisu určeném odboru Magistrátu 
města Brna nebo společnosti zřizované městem Brnem).  
 
3. Návrh na doplnění výsadby na nově zrekonstruované veřejné prostranství OC DON Kurská  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr „Dosadba keřů u šlapákového chodníku“ na 
veřejném prostranství OC DON Kurská, dle grafického a textového zpracování předsedkyní KŽP pí 
Taťanou Absolínovou z 7/2015, které je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému, v souladu se svěřenou věcnou příslušností zadavatele veřejných zakázek 
do 100 000,- Kč bez DPH dle „Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, zajistit realizaci díla do 30. 11. 2015.  
 
4. Žádost Společenství vlastníků Labská 1 o instalování lavičky a odpadkového koše k domu 
Labská 221/1  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění 1 ks lavičky a 1 ks odpadkového koše do 
silniční zeleně ul. Labská 1, dle žádosti Společenství vlastníků Labská 1, Brno, se sídlem 
Brno, Labská 221/1, PSČ 625 00, IČ01981170.   
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit umístění mobiliáře do 31. 8. 2015 a seznámit žadatele s tímto 
usnesením do 20. 8. 2015.  
 
5. Žádost o umístění laviček do veřejné zeleně za domy Irkutská sudá 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění 2 ks laviček Sonáta AU 057P do veřejné 
zeleně p.č. 2405/5 a 2416/1 k.ú. Starý Lískovec, za domy ul. Irkutská sudá (doplnění ke 
stávajícím lavičkám dle autorizované přílohy č. 1 bodu tohoto jednání).    
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit umístění laviček do 31. 8. 2015..  



 
6. Žádost o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření nájemní smlouvy – pozemek 
pod stánkem – Bašný - II. 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2405/89 k. ú. 
Starý Lískovec p. Antonínu Bašnému k umístění novinového stánku ve znění, jež je přílohou 
zprávy, jako přílohu k žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna a stanovuje výši ceny 
nájmu na 1094 Kč za m2 a rok, výši kauce na 20 000 Kč. 
 

7. Žádost o zvážení požadavku na zahájení předinvestiční přípravy nového chodníku na 
ul. Jemelkova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí uvedené skutečnosti OD MMB ve 
věci realizace nového chodníku na ul. Jemelkova, v úseku uzlových bodů č. 11123 – 11299,  
že odhadnuté investiční náklady na akci by činily cca 2,9 mil. Kč, přičemž zpevněná pěší 
trasa pro obyvatele Nového Lískovce by se zkrátila přibližně o 14 m. Na  protější straně je 
vybudovaný relativně nový chodník, splňující normové požadavky a v místě tramvajové 
zastávky a při zakončení pěší komunikace směrem od Jihlavské ul. jsou vyznačené přechody 
pro chodce, směřující na uvedený chodník. 
 
Trvá na pokračování předinvestiční přípravy nového chodníku na ul. Jemelkova s ohledem na 
nepřiměřené náklady  a nepravděpodobnost zakončení investiční akce, vzhledem k tomu, že 
místo je pro chodce značně nebezpečné a chodník by měl vybudován. 
 
Ukládá OVŠ sdělit usnesení na OD MMB. 
 
8. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Zdeněk Peška 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 38, 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 Zdeňkem Peškou, nar. 30. 7. 1983.  

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
9. Výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tímto pořadím žadatelek o pronájem sociálního bytu 
na pronájem bytu pro příjmově vymezené skupiny obyvatel dle nař. vl. č. 146/2003 Sb. č. 24 o 
velikosti 1+kk v domě Zderadova č. o. 3, Brno: 
 

1. Sedlářová Marie, bytem Vranovská 8, Brno 
2. Tomková Alena, bytem Husova 5, Brno 

 
Pověřuje OSBB zaslat usnesení Rady městské části a seznam žadatelů o sociální byt Bytovému 
odboru Magistrátu města Brna nejpozději do 31. 8. 2015   
 



10. 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 6. jednání, 
konaném dne 13. 7. 2015, že byt: 
 
Dunajská č. o. 39, byt č. 18, velikost 3 + 1 – bude pronajat jako předem opravený 
 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 24, velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený 
 
11. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Talafant, Štaudnerová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
Milan Talafant, Kurská č. o. 6, byt č. 6 Brno  a Alena Štaudnerová, Kurská č. o. 6, Brno, byt č. 
10. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici 
Kurská č. o. 6, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
Alenou Štaudnerovou, nar. 1. 10. 1973, na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Milanem Talafantem, 
nar. 18. 4. 1965, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.  
 
12. Společný  nájem  k  bytu č. 31, Kurská č. o.  8, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 31, v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 8, Brno – Starý Lískovec. 
 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 
8, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu 
bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, Ludmilou Némethovou, nar. 26. 10. 1945 a Petrem Némethem, nar. 25. 
3. 1977. 
 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   

 
13. Společný  nájem  k  bytu č. 20, Labská č. o.  29, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 20, v bytovém domě na 
ulici Labská č. o. 29, Brno – Starý Lískovec. 
 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
29, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu 
bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, Ondřejem Sochou, nar. 27. 5. 1986 a Kristinou Sochovou, nar. 7. 5. 1990, 
 



Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   

 
14. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 49, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno, 
velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00043 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 49, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Marií Kaštanovou, nar. 21. 8. 1938. 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00043 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 8. 2015. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 24, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno,  
velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00040 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 24, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Evou Juříkovou, nar. 20. 7. 1934, 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00040 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 8. 2015. 
 
16. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno,  
velikost 1+kk 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00051 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 10, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Libuší Šamšulovou, nar. 8. 11. 1928. 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00051 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 8. 2015. 
 
17. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21, na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, velikost  
2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00053 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 21, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno – 
Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Adrianou Kutilovou, nar. 3. 1. 1969                     a Bohuslavem Kutilem, nar. 6. 
10. 1972, 
 
pověřuje  
 
OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00053 smluvním stranám k podpisu          
do 31. 8. 2015. 
 
 
 



18. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 7, na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, velikost 
4+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00052 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 7, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a Zuzanou Musilovou, nar. 23. 3. 1986. 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00052 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 8. 2015. 
 
19. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Ing. Jan Chaloupka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 5, 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 Ing. Janem Chaloupkou, nar. 7. 11. 1984. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
20. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Kateřina Holoubková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 7, 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 Kateřinou Holoubkovou, nar. 16. 6. 1986. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
21. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Ing. Marcela Smrčková 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Ing. Marcelou Smrčkovou, nar. 17. 11. 1959. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
22. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  Jiří Kumpa 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 
rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Jiřím Kumpou, nar. 20. 8. 1977. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
 



23. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Alois a Eva Marečkovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a Aloisem Marečkem, nar. 18. 4. 1967 a Evou Marečkovou, nar. 22. 6. 
1979. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
Požaduje vyjádření odboru sociálního a prostudování stavu. 
 
24. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Petra Svobodová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, 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 Petrou Svobodovou, nar. 16. 9. 1974. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
25. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jiřina Páčová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a Jiřinou Páčovou, nar. 27. 6. 1970.  

 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
26. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jana Tomášková 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 11, 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 Janou Tomáškovou, nar. 20. 9. 1955. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
 
27. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Josef Svoboda 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 17, 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 Josefem Svobodou, nar. 30. 11. 1950. 

 



Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 

28. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Šárka Janecká 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 8, 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 Šárkou Janeckou, nar. 3. 8. 1978. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2015.   
 
29. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 18 o velikosti 3+1 na ul. Osová 6 v Brně proti Václavu Oberreiterovi. Exekuci 
provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno a  
 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 25.9.2010. 
 
30. Žádost o přidělení přístřeší 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti na Bytový odbor MMB o poskytnutí 
přístřeší – bezbariérový byt  pro paní Miroslavu Ministrovou a pana Františka Urbana, oba 
bytem Kosmonautů 19, 625 00 Brno, odpovídající zdravotnímu postižení paní Miroslavy 
Ministrové. 
 
Ukládá OVV zaslat žádost o přidělení přístřeší Bytovému odboru MMB. 
 
31. Rozpočtové opatření č. 22 – změny v provozních výdajích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 22, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
32. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních  
Poplatcích 
 
Rada MČ 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. 
 
 
 
 



33. Výpověď z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání odvolání proti  rozsudku Městského soudu 
v Brně č.j. 42 C 90/2012-211  ze dne 22.6.2045 ve věci žalobců Petra Hudlíka a Evy 
Hudlíkové, oba bytem Osová 6, 625 00 Brno proti žalovanému Statutárnímu městu Brnu, 
Městské části Brno – Starý Lískovec, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 11 o 
velikosti 3+1 nacházejícího se v 5. podlaží domu č.p. 593, č.or. 6 na ulici Osová v Brně. 
 
34. Dodatek č.2 ke SOD č. 09 9 500 15 00129 na akci ,,Výměna kotlů v MŠ Oderská 2, 
Brno – Starý Lískovec,, 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 15 00129 na akci „Výměna kotlů v MŠ Oderská 2, Brno – Starý 
Lískovec“ mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je  Statutární město Brno, 
MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
Instalotherm-Veselka, s.r.o. se sídlem K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 26912538 zastoupenou 
Petrem Veselkou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Dodatek č.2 je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
35. ,,Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec,, - čtvrté jednací řízení bez 
 uveřejnění,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 

1. Vícepráce:  
- úprava soklu objektů 
- chybějící výměry ETICS pavilon F 
- zapravení nadpraží SDK Pavilon D 
- úprava stříšky a atiky vchod C 
- podlepy KZS fasád 
- podlepy u nadpraží pavilon D 3.NP 
 

2. Slepý výkaz výměr, který bude součástí výzvy k účasti na jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění 

 
3. složení členů komise pro čtvrté JŘBU:   

Bc. Vladan Krásný, náhradník pí Taťána Absolínová 
Mgr. Jarmila Prátová, náhradník Bc. Iva Němcová 
Ing. Renata Weisová, náhradník Jana Bušovová 
Mgr. Jiří Dvořáček, náhradník Bc. Eva Novosádová 
 
36. Rozpočtové opatření č. 23 – přesun v oddílu školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
 
 
 
 


