
Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 
 

1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části (1820 m2) pozemku p. 
č. 2776 k. ú. Starý Lískovec o celkové výměře 1904 m2 při ul. Osová k provozování hlídaného parkoviště 
s vybraným zájemcem: Carservant s.r.oVltavská 247/15, Brno, IČ 04093780 za nabízenou cenu nájmu 
180.000 Kč ročně a ukládá OVš předložit na příští schůzi Rady MČ návrh smlouvy projednaný 
s tímto zájemcem. 
 

2. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2015 – 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

schvaluje  
uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční osvětlení“ č. V/22/2015 mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, Brno, zastoupenou 
ve věcech smluvních starostou MČ p. Mgr. Vladanem Krásným  a ve věcech organizačně-
technických vedoucí OVš pí Bc. Evou Novosádovou a akciovou společností Technické sítě 
Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních generálním ředitelem Ing. 
Jaromírem Machálkem, MBA a ve věcech technických energetikem společnosti p. Lukášem 
Holým ve znění, které je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po vyhotovení výpisu 
z 30. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. 
Technické sítě Brno. 
 
3. Nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod z areálu TJ Tatran 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

neschvaluje uzavření nové smlouvy č. 2010016165 o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod z budov a pozemků v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s. mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec jako vlastníkem pozemků p. č. 455/1, 
456, 457, 458, 460, 461/1, 461/5, 998/10, 998/30 všechny k. ú. Starý Lískovec, a. s. Brněnské 
vodárny a kanalizace, se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 jako dodavatelem 
a TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., se sídlem Klobásova 79, Brno, IČ 44995741 jako odběratelem. 
 
4. Smlouva o pronájmu zábradlí k umístění reklamy – Jana Bučková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu zábradlí pro umístění 
reklamy na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna na Mikuláškově nám. u domu č. 14, 
p. č. 2791/1 k. ú. Starý Lískovec nad podjezdem pod domem Mikuláškovo nám. č. 14 mezi ulicemi 
Osová a Vltavská. Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno –  
Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a paní Janou Bučkovou, IČ  
64309517, se sídlem Houbalova 2090/9, Brno na dobu neurčitou podle předloženého návrhu a cena 
nájmu pro rok 2015 se stanoví ve výši 10 000 Kč bez DPH. 
 
 
 
 



5. Plán zimní údržby místních komunikací  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán údržby místních komunikací 
v zimním období 2015 – 2016 v městské části Brno – Starý Lískovec pro zimní období 11/15 
– 03/16. Zhotovitelem dle SOD č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20.04.2009 je A.S.A. Služby 
Žabovřesky, spol. s r.o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno – Starý 
Lískovec. Pověřuje starostu jeho podpisem. Plán údržby místních komunikací tvoří nedílnou 
přílohu tohoto usnesení. 
 
6. Pronájem pozemků pod předzahrádkou RD v ul. U Hřiště 275/10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 244/9 k. ú. Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným za nájemné ve výši 6,- Kč za m2 a rok a  manželi Michaelou a Michalem 
Kellnerovými, vlastníky RD v ul. U Hřiště č. 275/10 návrhu smlouvy schváleného bod bodem 
č. 19 na 21. schůzi Rady MČ dne 15. 7. 2015. 
 
7. Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti VAŠSTAV,  s.r.o.,  IČO 469 64 541 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Ukládá  
 
v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
společnosti VAŠSTAV, s.r.o, se sídlem Brno, Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO 469 64 541, pokutu 
ve výši 20 000 Kč, za porušení obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
zeleně v městě Brně. Rozhodnutí o uložení pokuty je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání.  
 
8. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí  se skácením 3 ks Morus alba (moruše bílá), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 461/3 
k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova vedle č. 65, dle ZP č. 195/4/2015 ze dne 8. 7. 2015 a 1 ks Acer 
negundo (javor jasanolistý) rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 1746/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
Elišky Přemyslovny před č. 10, dle ZP č. 196/5/2015 ze dne 8. 7. 2015. 
 
9. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje   
 
návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro období od 9. 11. 2015 do 31. 3. 2016, spočívající 
ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle 
autorizované přílohy č. 1 bodu toho jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit smluvní strany s tímto usnesením do 9. 11. 2015.  
 
 



 
 
10. Žádost o udělení souhlasu příspěvkovým organizacím v MČ Brno-Starý Lískovec  
k zapojení se do připravovaných projektů, jejichž předkladatelem je Statutární město 
Brno v oblasti školství 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Uděluje souhlas základním a mateřským školám zřízeným MČ Brno-Starý Lískovec 
k zapojení se do připravovaných projektů, jejichž předkladatelem je Statutární město Brno. 
Jedná se o níže uvedené Projekty a školská zařízení.   
 
1. Projekt „ Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ 
O souhlas zřizovatele na tento projekt žádají všechny mateřské školy a základní školy, jejichž 
součástí je mateřská škola zřizované MČ Brno-Starý Lískovec. Jedná se o tato školská zařízení: 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Kosmonautů 2, příspěvková organizace  
Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace 
 
2. Projekt „Místní ak ční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ 
O souhlas zřizovatele na tento projekt žádají všechny základní školy zřizované MČ Brno-Starý 
Lískovec. Jedná se o tato školská zařízení: 
 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
Základní a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace 
 
11. Referenční list ,,Zadávací řízení v rámci 5. jednacího řízení bez uveřejnění na akci: 
Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s podpisem referenčního listu za zadávací 
řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které bylo ukončeno 
dodatkem č.5 ke smlouvě o dílo na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
firmě Public Market Advisory s.r.o.. Pověřuje starostu jeho podpisem. Referenční list za 
zadávací řízení, které bylo ukončeno dodatkem č.5 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
12. Zrušení pravidel  pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec ruší Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
13. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 9.480,-- 
Kč. 
 



 
14. Rozpočtové opatření č. 30 – přesun v rámci SPOD, soudní poplatky, snížení mzdových 
výdajů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
15. Osvědčení objednatele na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s podpisem osvědčení objednatele za provedení 
stavebních prací na akci: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec firmě MSU s.r.o., 
Jižní náměstí 7, 619 00 Brno, IČ: 48529303. Pověřuje starostu jeho podpisem. Osvědčení 
objednatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Ustavení komise pro otevírání obálek a pozvánka na první jednání komise, ustavení 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a pozvánka na první jednání komise 
na veřejnou zakázku ,,Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci‘‘ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Pro veřejnou zakázku „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Ustavuje a jmenuje   
 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení  
 

1. člen: Mgr. Jiří Dvořáček  

2. člen: Ing. Martin Šimek  

3. člen: Ing. Jiří Kudělka  

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  15.12.2015 od 10,00 hod.,  v sídle zástupce zadavatele – 
ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ustavuje a jmenuje  
 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve složení 
 

1. člen: Ing. Martin Šimek  

2. člen: Ing. Jiří Kudělka  

3. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

4. člen: Mgr. Jarmila Prátová 

5. člen: Mgr. Iva Staňková 

 

Pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje tyto náhradníky členů komise 

Náhradník za 1. člena: Mgr. Markéta Šimková  



Náhradník za 2. člena: Ing. Eliška Kudělková  

Náhradník za 3. člena: Mgr. Vladan Krásný 

Náhradník za 4. člena: Bc. Eva Novosádová 

Náhradník za 5. člena: Jana Bušovová 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 21.12.2015 od 10,00 hod.,  v sídle 
zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá  
 
odboru všeobecnému zajistit pozvání členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek na jednání těchto komisí a oznámit ustavení a jmenování komisí firmu 
ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
 

 
 
 


