
Informace z usnesení 24. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 02.09.2015 
 

1. Zvýšení nájemného za pronájem nebytového prostoru na ulici Osová č.o. 6, Eva 
Hudlíková 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje ukončení pronájmu nebytového prostoru v bytovém 
domě na ulici Osová č. o. 6 o velikosti 14,32 m2 paní Evě Hudlíkové, nar. 23. 1. 1960, bytem 
Osová 6, 625 00 Brno s účelem užívání sklad osobních věcí za roční nájemné 2 568 Kč. 
Schvaluje nový pronájem předmětného nebytového prostoru za min. nájemné 8 500 Kč ročně 
a to z důvodu pokrytí platby městské části ve výši 8 484 Kč ročně, kterou hradí Společenství 
vlastníků, Osová 6. 
 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 30 v 8. podlaží domu č.o. 29 na ulici Labská v Brně. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 30 situovaném v 8. podlaží domu č.or. 29, na ulici Labská 
v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 635 00 jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 93 746 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 15 00077, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 015 00077 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4,  
625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno,  
na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 30, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 8. podlaží domu  
č.or. 29 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 93 746 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá 
dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 015 00077 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30. 9. 2015. 
 
4. Žaloba o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
rozsudek Městského soudu v Brně č.j. 54 C 47/2014-54 ze dne 2.7.2015  v právní věci žaloby 
o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1, situovaného v 5. podlaží domu 
č.p. 596, č.o. 8  v Brně, dané manželům Lubomíru a Aleně Otrubovým  a 
 
nesouhlasí 
s podáním odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 54 C 47/2014-54 ze dne 
2.7.2015.   



 
5.  Žádost o vyjádření k prodeji objektu Klobásova 9 včetně souvisejícího pozemku p. č. 
588 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit  s prodejem objektu 
Klobásova 9, Brno a souvisejícího pozemku p. č. 588 k. ú. Starý Lískovec. 
 
6. ,,Oprava podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 
odstoupení vítězné firmy a zrušení VZ,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava 
podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“. 
 
7. Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14200703 na akci: Zateplení 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí uzavření dohody o úpravě soupisu 
dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14200703 mezi Státním fondem životního prostředí České 
republiky a Statutárním městem Brnem, ve které se doplnil účet příjemce podpory číslo 
75110007837/5400 z něhož je možné hradit dodavatelské faktury. 
 
8. Protokol o předání a převzetí majetku (účetní položky) – Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec - VO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podepsáním protokolu o předání a převzetí majetku 
(účetní položky) – Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec – VO 
mezi Magistrátem města Brna, odborem investičním a MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným. Rada MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje 
starostu jeho podpisem. 
 
9. Protokol o splnění předmětu příkazní smlouvy č. 09 9 500 14 00050 a jejích dodatků 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s podpisem protokolu o splnění předmětu 
příkazní smlouvy č. 09 9 500 14 00050 a jejích dodatků firmě S - Invest CZ s.r.o., se sídlem 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. Pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

Ukládá OVš  zajistit realizaci. 

 
10. Sedací nábytek MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu, která spočívá v tom, že na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Sedací nábytek do MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ je o jedno 
dětské křesílko méně a nábytek je místo bavlny v materiálu mikroplyš. Cena veřejné zakázky 
se o 75Kč sníží. 
 
Ukládá OVŠ nechat proplatit fakturu 
 
 
 



11. Smluvní pokuta 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uplatněním  smluvní pokuty ve výši 30 000,- Kč 
proti firmě Společnost „Sdružení Starý Lískovec: Ekostavy-TOPSTAV“, se sídlem U Svitavy 
2, 618 00 Brno, IČ: 46974687. 
 
Ukládá OFIN vystavit fakturu na částku 30 000,- Kč. 
 
12. Návrh SOD 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 městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 
09 9 500 15 00281 mezi zadavatelem 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“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou DIMENSE v.o.s. zastoupenou Ing. 
arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 
53 379, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 


