
Informace z usnesení 40. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 09.03.2016 
 

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 11, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31. 3. 2016  
 
2. Umístění sídla společnosti ParaCENTRUM Fenix z.s., v bytovém domě na ulici Ul. 
Kosmonautů č. o. 17 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním sídla společnosti ParaCENTRUM 
Fenix, z. s., IČ 26676826, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17. 
 
3. Žádost o zavedení kamerového systému – Kyjevská 3 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje instalaci kamerového systému ve společných 
prostorách bytového domu na ulici Kyjevská č. o. 3 s tím, že v tomto domě bude monitorován 
hlavní vchod do domu, prostor u poštovních schránek (vestibul), sklepní prostory a výtah. 

Pověřuje OSBB zpracovat nabídkové řízení na instalaci výše uvedeného kamerového systému.   
 
4. Žádost o zavedení kamerového systému – Labská 35 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje instalaci kamerového systému ve společných 
prostorách bytového domu na ulici Labská  č. o. 35 s tím, že v tomto domě bude monitorován 
hlavní vchod do domu, prostor u poštovních schránek (vestibul), sklepní prostory a výtah . 

Pověřuje OSBB zpracovat nabídkové řízení na instalaci výše uvedeného kamerového systému.   
 

5. Žádost o zajištění sociálních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s poskytnutím 3 bytových jednotek o velikosti 1 + 
kk, které budou na základě projektové fiše č. 7 vyčleněny na zřízení sociálních bytů.  
 
6. Žádost o zpětvzetí  výpovědi z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí výpovědi  z nájmu bytu č. 1, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně, která byla Ing. Radoslavu 
Mlýnkovi, nar. 18. 5. 1957, doručena dne 16. 12. 2015, ukládá OSBB sdělit rozhodnutí Rady 
MČ – Brno – Starý Lískovec Ing. Radoslavu Mlýnkovi.   
 
 



7. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – 
Rekonstrukce parčíku na ul. Hermannova  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce parčíku ul. Hermannova, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 29. 2. 2016, zhotovitele Ing. Miroslavu Polachovou, 
Hamry 10, 614 00 Brno, IČ 68597304.   
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 23. 3. 2016. 
 
8. Návrh na doplnění výsadby na nově zrekonstruované veřejné prostranství OC DON 
Kurská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Revokuje své usnesení ze dne 29. 7. 2015, přijatém na 22. schůzi, pod bodem jednání č. 3. 
 
Schvaluje záměr výsadby keřů u šlapákového chodníku na veřejném prostranství OC DON 
Kurská, dle projektové dokumentace „Sadové úpravy ul. Jemelkova, Brno – Starý Lískovec“, 
zpracované společností DIMENSE v.o.s. v 2/2016, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu 
tohoto jednání a v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou 
autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení 
cenové nabídky  
 
1. Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 657 75 Mohelno, IČO 49945358675 75 Mohelno 
2. ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČO 64509931   
3. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO 62161521 
4. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 62095773. 
  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 18. 3. 2016. 
 
9. K reklamaci prolézačky na hřišti pro psy Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a požaduje jeho 
doplnění po OVV a OVŠ. 
 
10. Smlouvy o pronájmu částí pozemků pod garážovými dvory a garážemi   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – ideálních 
částí pozemků pod garážovými dvory a pod garážemi v k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a vlastníky garáží: 

 

garážový dvůr 
pozemek 

pod garáží 
 

p. č. celková ideální p. č.  m 2 subjekt (budoucí nájemce) 



výměra 
v m 2 

podíl 

1665/4 248 1/16   xxxxxxxxxxxxxxx  
1943 758 1/52   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2395/21 390 1/20   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2416/17 393 1/12   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2192 512 1/21 2185 18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2192 512 1/21 2172 18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2192 512 1/21 2178 18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a ukládá OVš uzavřít s vlastníky garáží smlouvy o nájmu částí pozemků pod garážovými dvory 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119 a s p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx také smlouvu o nájmu pozemku pod garáží podle vzorové smlouvy 
schválené Radou MČ dne 18. 6. pod bodem 4/115. Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ 
č. 8/37 ze dne 27. 1 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

 

11. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ – Starý Lískovec – zadávací podmínky   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Kontrolu a údržbu dětských hřišť v MČ Brno – 
Starý Lískovec a s oslovením firem : 
 
Vladimír Matěja – Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304, provozovna 
Stříbrné Hory 50, 582 22 
Marek Doležal, Božetěchova 2283/87, 612 00 Brno, IČ: 70464197 
NOKASPORT, Novohradský Marek, U Vlečky 1895, 664 34 Kuřim, IČ: 62880691 
JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 
 
k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 
 
Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
12.  Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pro provádění vrtných 
prací v rámci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu stavby 
„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p.č. 2785/2, 
2785/1, 2787 a 2798/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám., dle žádosti GEODRILL 
s.r.o., se sídlem Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno, IČ 46994971, ze dne 3. 3. 2016, v termínu 
19. 3. 2016 – 30. 4. 2016, za účelem provádění vrtných prací pro inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický průzkum připravované stavby tramvajové trati „Prodloužení TT z Osové ke 
Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“, za podmínek uvedení dotčených ploch do původního 
stavu, náhrad škod vzniklých na užívaných plochách a za podmínek uvedených 
v autorizované příloze č. 2 bodu tohoto jednání. 
 



13. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k  pojistnému plnění škodní události  č.  
4164006427  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
29.2.2016, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4164006427 – úraz při 
zimní údržbě paní Antonie Vondroušové, ulice U pošty 285/8, 625 00 Brno – Starý Lískovec 
 
a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 16.3.2016.   
 
 
14. Oznámení škodní události – úraz na chodníku pí xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě,      
poškozené paní xxxxxxxxxxx, z pojištění odpovědnosti za škodu. 

  Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 16. 3. 2016. 

15. Využití služby ohlašování blokového čištění přes mobilní telefon 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem 
díla je návrh smlouvy o využití služby ohlašování blokového čištění přes mobilní telefon. 
Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 4, zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným a firmou 
TPweb.cz s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 68705 Jalubí zastoupenou jednatelem Petrem Tomášů. 
Návrh smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
16. Oprava vozovky účelové komunikace na ulici Valašská 
 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  zadávací podmínky pro zpracování nabídky 
k výběrovému řízení realizace opravy vozovky účelové komunikace na ulici Valašská, které jsou 
přílohou tohoto bodu jednání a ukládá oslovit firmy: 
Brněnské komunikace a.s., Renneská 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 60733098 
ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011 
Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO 25548531 
H.K.U., spol. s.r.o., Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno, IČO 25515161 
MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543A 
 

 
17. Vyjádření k prodeji – pronájmu p. č. 744/6, 744/8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 744/6 a 744/8 oba k. 

ú. Starý Lískovec a doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit s prodejem pozemků p. č. 

744/6 a 744/8 oba k. ú. Starý Lískovec vlastníku přilehlých nemovitostí. 

 

 



18. Žádost o souhlas s prodloužení doby trvání dočasné stavby reklamního zařízení na p. 
č. 2395/2 – REALMEDIA s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vydáním dodatečného povolení k umístění dočasné 

stavby pro reklamu – reklamního zařízení společnosti REALMEDIA s r. o., se sídlem Bellova 

1, Brno (SPOLEČNOST) na pozemku p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec. 

 
19. Výběr zhotovitele a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Bere na vědomí opravu názvu veřejné zakázky malého rozsahu z „Udržovací práce 
hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Labská 7, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý 
Lískovec“ na ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, 
MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“.  
 
Schvaluje firmu JIRMAL, spol. s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Souhlasí s uzavřením  Smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00035 mezi zadavatelem veřejné 
zakázky malého rozsahu „Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ 
Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“, 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. Návrh 
SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 

 


