
Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 13.01.2016 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 9 ve 3. podlaží domu na ulici Labská  č. o. 31 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 9, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 31, na ulici 
Labská v Brně“  byl vybrán uchazeč:  KERAMO D - Dohorák, s.r.o., Zahradní 583 
768 21 Kvasice jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
318 369 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 25 v 5. podlaží domu na ulici Kurská č. o. 8 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 25, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 8, na ulici Kurská 
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 293 320  Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 29 v 8. podlaží domu na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 29, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 45, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62 620 00 Brno 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  297 790 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 27 v 6. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 27, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 9, na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62 
620 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
280 407 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
 č. 21 v 5. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 21, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 7, na ulici Sevastopolská v Brně“  
byl vybrán uchazeč: Presl, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené 
nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 246 347 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vybraným 



uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
volných bytů. 
 
6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 9, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2015.  
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1, na ulici Labská č. o. 33, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00110 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 1, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00110 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 1. 2016. 
 
8. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2016.   

 
9. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 3 měsíce, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxx, pouze v případě, že nejpozději do 15. 1. 2016 uhradí dlužnou částku na nájemném ve 
výši 4 763 Kč, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 
2016.   

10. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
21, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 
rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2016.   

 
 
 



11. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxx, pouze v případě, že nejpozději do 15. 1. 2016 uhradí dlužnou částku na nájemném ve výši 
3 106 Kč.  

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2016.   
 

12. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, 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 
xxxxxxxxxxxxxx. 
 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2016.   

 

13. Společný  nájem  k  bytu č. 7, Kurská č. o.  8, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání, a to bez náhrady. 

 

14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00001, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00001 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., 
Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách  či úpravách v bytě č. 21, o velikosti 2 + kk, nacházejícím se v 5. 
podlaží domu č. or. 7 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 246 347 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00001 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 1. 2016. 
 
15. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00002, KERAMO D, s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00002 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a KERAMO D - 
Dohorák, s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy 
je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 9, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 318 369 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 



Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00002 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 1. 2016. 
 

16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00003, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00003 
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. 25, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 5. podlaží domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 293 320 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00003 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 1. 2016. 
 

 

17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00004, Svoboda a syn, s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00004 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, 
s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 29, o velikosti 3 + 1, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 297 970 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00004 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 1. 2016. 
 
18. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00005, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00005 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, 
s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 27, o velikosti 3 + 1, 
nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 280 
407 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 16 00005 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31. 1. 2016. 
 

 



19. Změna užívání společných prostor na nebytové, dům Ulice Kosmonautů č. o. 19, změna 
názvu společnosti  "Sociální podnik Fenix s.r.o." 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Ruší své usnesení č. 8 přijaté na 29. schůzi konané dne 21. 10. 2015 a své usnesení č. 4 přijaté 
na 31. schůzi konané dne 18. 11. 2015. 
 
Souhlasí s umístěním sídla společnosti Sociální podnik Fenix, s.r.o., IČ: 293 70 540, v bytovém 
domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17. 
 
Schvaluje změnu užívání a následný pronájem společných prostor s názvem prádelna 
v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 na nebytový prostor s účelem užívání jako 
kancelářské, skladové prostory společnosti Sociální podnik Fenix s.r.o., Ulice Kosmonautů č. 
o. 17, 625 00 Brno, IČ: 293 70 540, za nájemné 1 200 Kč/m2/rok. 
Ukládá OSBB předložit po provedení změny účelu užívání ze společných prostor prádelny 
smlouvu o nájmu nebytového prostoru Radě MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení.  
 
20. Nabídkové řízení – „Oprava bytu v bytových domech v Brně - Starém Lískovci – 
zdravotní technika“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava bytu v bytových domech v Brně - Starém Lískovci – 
zdravotní technika“. Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Schvaluje Seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
W. A. K., spol. s r.o. 
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 
DIČ: CZ18565832 
IČO: 18565832 
email:  wak@wak.cz 
 
UCHYTIL, s. r. o. 
K terminálu 7, 619 00 Brno 
DIČ: CZ60734078 
IČO: 60734078 
email: brno@uchytil.eu 
 
REMOPA, s. r. o. 
Příkop 843/4, 602 00 Brno 
DIČ: CZ25518186 
IČO: 25518186 
email: remoparemopa@gmail.com 
 
MTc-stav, s. r. o.  
Slunečná 4, 634 00 Brno 
DIČ: CZ699002617 
IČO: 25538543 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz 



 
PRESL, s. r. o. 
Komárovská 3, 617 00 Brno 
DIČ: CZ26915791 
IČO: 26915791 
email: fa.presl@presl.cz 
 
21. Nabídkové řízení – „Oprava bytu o velikosti 3+1 v bytových domech v Brně – Starém 
Lískovci – elektroinstalace“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava bytu o velikosti 3+1 v bytových domech v Brně - Starém 
Lískovci – elektroinstalace“. Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
Schvaluje Seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
W. A. K., spol. s r.o. 
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 
DIČ: CZ18565832 
IČO: 18565832 
email:  wak@wak.cz 
 
Tomáš Zachrdla 
Svážná 387/30, 634 00 Brno 
IČ: 01497120 
email: el-zet@email.cz 
 
Svoboda a syn, s. r. o. 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno 
DIČ: CZ25548531 
IČO: 25548531 
email: informace@sasbrno.cz 
 
MTc-stav, s. r. o.  
Slunečná 4, 634 00 Brno 
DIČ: CZ699002617 
IČO: 25538543 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz 
 
PRESL, s. r. o. 
Komárovská 3, 617 00 Brno 
DIČ: CZ26915791 
IČO: 26915791 
email: fa.presl@presl.cz 
 
 
 
 
 



22. Osvědčení veřejného zadavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s vydáním Osvědčení veřejného zadavatele ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 
137/20006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro společnost ŠIMEK 96, spol. s r.o., 
Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČO 64509931.  
 
Pověřuje starostu podpisem osvědčení, které je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
 
23. Žádost o vyjádření ke stavbě a k uzavření budoucí smlouvy na zřízení služebnosti na 
pozemku p. č. 944/2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou „Brno – Malostranská 51, přípojka NN“ na 
pozemku p. č. 944/2 k. ú. Starý Lískovec a s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k 
tomuto pozemku. 

24. Pronájem části pozemku p. č. 2707 pod garážovým dvorem – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí kopii dopisu xxxxxx, uživatele části (1/55) 
pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské ze dne 4. 1. 
2016 a doporučuje Zastupitelstvu MČ přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí dopis xxxxxxx ze dne 29. 9. 2015, který užívá část (1/55) pozemku 
p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské. 

Souhlasí s dosavadním postupem odboru všeobecného Úřadu městské části města Brna Brno – Starý 
Lískovec a Majetkového odboru Magistrátu města Brna a souhlasí s tím, že do doby, než bude výměra 
pozemku p. č. 2707 závazným způsobem v Katastru nemovitostí změněna, je MČ povinna postupovat 
podle údajů v tomto veřejném seznamu. 
 
25.  Nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2635 k. ú. 
Starý Lískovec – xxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu (1/26) pozemku pod garážovým dvorem zbudovaným na pozemku 
p. č. KN 2635 k. ú. Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem MČ Brno – Starý 
Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem xxxxxxxxxxx, Brno 
na dobu neurčitou podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem 
č. 4/119. 

 
26. Vyjádření k pachtu části pozemku p. č. 1001/21 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti pachtu pozemku p. č. 1001/21 k. ú. Starý 

Lískovec za cenu obvyklou. 

 

27. Harmonogram blokového čištění v roce 2016  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění pro rok 
2016, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



28. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  
včetně příslušenství  u níže  uvedených osob : 
xxxxxxxxxxx, Brno, dluží od prosince r. 2014 do května r. 2015 částku 55 656,- Kč. Byt 
exekučně uvolněn . 
xxxxxxxxxxx, Brno, dluží od listopadu r. 2014 do května r.2015 částku 29 925,- Kč. Byt 
exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxx, Brno, dluží od listopadu  r. 2014 do května r. 2015 částku 63 203,- Kč. Byt 
exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxx, Brno, dluží od listopadu r. 2014 do května r. 2015 částku 61 110,- Kč. Byt 
exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxx, Brno, dluží od listopadu r.2014 do května  r. 2015 částku 63 539,- Kč. Byt 
exekučně uvolněn. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
29. Kupní smlouva – prodej hasičského automobilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, na straně 
prodávajícího a Obcí Želenice, se sídlem Na Návsi č.p. 27, 434 01 Želenice, IČ: 00266205, na straně 
kupujícího. Předmětem kupní smlouvy je ojetý hasičský automobil typ CAS 32 TATRA 148. Kupní 
cena činí 100 000,- Kč. Kupní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OSPOD zajistit podpis kupní smlouvy smluvními stranami. 
 
30. Kupní smlouva – koupě hasičského automobilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, na straně kupujícího 
a firmou THP Polička, s.r.o., se sídlem  Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, na straně 
prodávajícího. Předmětem kupní smlouvy je ojetý hasičský automobil  typ CAS K27-DENNIS 
RAPIER 4x2. Kupní cena činí 1 439 900,- Kč. Kupní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OSPOD zajistit podpis kupní smlouvy smluvními stranami. 
 
31. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením : 
bytu č. 9 o velikosti 1+kk na ul. Sevastopolská 7 v Brně  proti xxxxxxxxxx o velikosti 2+kk na 
ul.  Sevastopolská 11 v Brně proti Šárce Králové. Exekuce provede Exekutorský úřad Brno-
venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno.  
 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 

 
 



32. Zpracování a podání žádosti do vyhlášené výzvy MŠMT –    „Volnočasový sportovně- 
rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec souhlasi t s předložením žádosti o dotaci, do vyhlášené výzvy MŠMT, program 
„Státní podpora sportu pro tok 2016 – Program 133510, Podpora materiálně technické 
základny sportu“, na realizaci Volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“ – 
mezi ulicemi Oderská a Labská. Předpokládané finanční prostředky na realizaci projektu: 
 

Struktura výdajů projektu "Volnočasový sportovně-rekreační areál 
"Sluníčka" mezi ulicemi Oderská a Labská" (včetně DPH) 

Celkové výdaje projektu 13.854.500 Kč   100 % 

Celková dotace 8.312.700 Kč   60 % 

Kofinancování městská část 5.541.800 Kč   40 % 
 
Souhlasi t ,  v případě schválení dotace z programu MŠMT, s dofinancováním akce 
Volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“ – mezi ulicemi Oderská a Labská, 
z vlastních zdrojů MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
Pověř i t  starostu MČ Brno – Starý Lískovec, Mgr. Vladana Krásného podáním žádosti o dotaci 
zaměřenou na realizaci Volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“ – mezi 
ulicemi Oderská a Labská. 
 
Vzí t  na vědomí, že městská část Brno – Starý Lískovec plně odpovídá za závazky, 
vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených 
finančních prostředků. 
 
33. Rozpočtové opatření č. 1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2015, prodej 
Automobilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 1 
 

RO č. 1 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Financování ve výši 
přijatého transferu 
z kraje pro JSDH 
z roku 2015 

231 14  8115     700 000 
 

JSDH – nákup 
ojetého hasičského 
vozidla CAS (z 
dotace JMK) 

231 10 5512  6123  551    
700 000 

Všeobecná rezerva  231 10 6409  5901      -40 000 
JSDH – nákup  
ojetého hasičského 
vozidla CAS  
(spoluúčast MČ) 

231 10 5512 6123      40 000 

Příjem z prodeje 
hasičského vozidla 

231 19 5512 3113     100 000  

Všeobecná rezerva 231 10 6409  5901      100 000 
Opravy ZŠ 
Bosonožská 
(dešťové svody) 

231 10 3113 5171    28  69 000 



Studie regenerace 
sídliště 

231 10 3639 5169    410  70 000 

Rekonstrukce 
objektu Klobásova 9 

231 10 3613 6121      95 000 

Všeobecná rezerva 231 10 6409  5901      -235 000 
Celkem        800 000 800 000 

 
34. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 1904 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s prodejem 

pozemku p. č. 1904 k. ú. Starý Lískovec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

Irkutská 8, Brno.   

 

 


