
Informace z usnesení 41. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 23.03.2016 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 25 v 5. podlaží domu č.o. 9 na ulici Sevastopolská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 25 situovaném v 5. 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 89 876 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 v 5. podlaží domu č.o. 8 na ulici Kurská  v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 5. podlaží domu č.or. 8, 
na ulici Kurská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 664 01     
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 90 793 Kč 
bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 11 v 2. podlaží domu č.o. 33 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. 11 situovaném v 2. podlaží domu č.or. 
33, na ulici Labská 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   
79 006 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 30 v 8. podlaží domu č.o. 31 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. 
31, na ulici Labská 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  
91 689 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 



5. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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 pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxx, dlužná částka činí 28 919 
Kč ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu 
bytu. 
 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00020, Svoboda a syn, s.r.o 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00020 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. 30, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č.or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 91 689 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 16 00020 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20. 4. 2016. 
 
7. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00018, Svoboda a syn, s.r.o 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00018 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. 25, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se v 5. podlaží domu č.or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 89 
876 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 16 00018 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20. 4. 2016. 
 
 
8. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00019, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00019 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 32, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 5. 
podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská v Brně v celkové ceně 90 739 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 16 00019 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20. 4. 2016. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 16 00021, Svoboda a syn, s.r.o 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00021 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. 11, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 2. podlaží domu č.or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 79 006 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 16 00021 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 20. 4. 2016. 
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 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, 
6 měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 31, 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 xxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 3, 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 xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 

 



14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxx, pověřuje 
 
OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu          
do 30. 4. 2016.  
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 39, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 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 ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno 
- Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
17. 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. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 
rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  
 
18. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24, v 
bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30. 4. 2016. 
 

19. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o vel. 1+kk, v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s panem xxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx 



s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů, bude-li 
trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak BO MMB souhlasí s prodloužením 
nájemní smlouvy, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu 
do 30. 4. 2016.   

 
20. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 36, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 36, o velikosti 2+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, 
regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 30. 4. 2016. 
 
21. Společný nájem k bytu č. 10, Kyjevská č. o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Kyjevská č. o. 1, Brno – Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno – Starý Lískovec mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
informovat nájemce o usnesení do 30. 4. 2016.   
 
22. Společný nájem k bytu č. 7, Sevastopolská č. o. 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 7, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý Lískovec, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, 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, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB informovat o usnesení Rady.   
 
23. Společný  nájem  k  bytu č. 10, Kurská č. o.  4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 4, Brno – Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno – Starý Lískovec mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje 
OSBB informovat nájemce o usnesení do 30. 4. 2016.   
 
 
 
24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 25, na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno, 
velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00011 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 25, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje  OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 
00011 smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016. 



 
25. 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 12. jednání, 
konaném dne 14. 3. 2016, že byt: 
 
Sevastopolská č. o. 11, byt č. 29, velikost 1 + kk – bude pronajat dle článku 2 bodu 2 Způsobu 
pronájmu bytů - pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na 
doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna. 

 
26. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 1+kk, 60% z 
ceny oprav, které hradí nový nájemce 114 710 Kč, reg. č. 001/16, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 114 710 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy  o nájmu bytu k bytu č. 3 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno,  vel. 1 + kk,              
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem  
xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.  OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
27. Žádost o přidělení suterénního bytu č. 41, Sevastopolská č.o. 11, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nájem bytu č. 41, o velikosti 1+1, v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. o. 11 paní xxxxxxxxxx, na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné, s tím, že nový nájemce provede nejnutnější opravy na vlastní náklady a Odbor 
správy budov a bytů zajistí odborné revize, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 41, o velikosti 1+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně – Starém 
Lískovci na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2016.   

 
 
 
 
 
28. Návrh smlouvy č.  09 9 500 16 00036 pro  zakázku  malého rozsahu – Zpracování 
projektové dokumentace – Rekonstrukce parčíku na  ul. Hermannova 
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje smlouvu č. 09 9 500 16 00036 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Ing. Miroslavou Polachovou, Hamry 10, 614 00 Brno, 
IČ 68597304, na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parčíku na ul. 
Hermannova, vč. výkonu autorského dozoru“. Cena za dílo 55 500 Kč, zhotovitel není plátce 
DPH.  Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
29. Žádost o vyjádření k záměrům na pořízení změn Územního plánu města Brna – 44. 
soubor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s předloženým záměrem na pořízení změny 
Územního plánu města Brna – 44. soubor, záměr  B27/15-I. 

Souhlasí s předloženými záměry na pořízení změny Územního plánu města Brna – 44. 
soubor, záměr  B6/14-1/2 a záměr B58/15-II a žádá MMB OÚPR o jejich zařazení k dalšímu 
projednávání. 
 
Ukládá vedoucí OVÚP seznámit dopisem MMB OUPR se stanoviskem Rady ÚMČ. 
 
 
30. Žádost o změnu v rejstříku škol a školských zařízení  - navýšení kapacity družiny 
ZŠ, Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení kapacity školní družiny v  Základní škole, 
Brno, Bosonožská 9 na 150 žáků s účinností od 1.9.2016. Rada obce schvaluje podání žádosti 
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy Mgr. Lenku 
Špačkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. Ukládá OSŠK informovat o tomto 
usnesení ředitelku školy.    
 
31. Rozpočtové opatření č. 5 – parčík Hermannova, navýšení příjmů, přesun na služby 
v dopravě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
32. Vymáhání peněžité pohledávky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžité pohledávky ve výši 86 444,- Kč, 
kterou tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu od Davida Skoupého, bytem Sevastopolská 3, Brno. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžité pohledávky. 
 
33. Výběrové řízení : „Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných 
zakázek v roce 2016 podle zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a nového zákona o veřejných zakázkách.“ 



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nabídku firmy ikis, s.r.o.,Kaštanová 496/123a, 620 
00 Brno, IČ: 63485290 jako nejvhodnější  pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu : 
„ Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných zakázek v roce 2016 podle 
zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nového 
zákona o veřejných zakázkách.“. 
 
Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno 
– Starý Lískovec, na straně příkazce a firmou  ikis, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 
00 Brno, IČ: 63485290, na straně příkazníka. Předmětem této smlouvy je  výkon práv a 
povinností souvisejících se zadávacím řízením veřejných zakázek v souladu se  § 151 odst. 1) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příkazní 
smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
34. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s textem  dodatku č.1 ke smlouvě č. 
14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Souhlasí s předložím dodatku č.1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt 
„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ k odsouhlasení jeho uzavření a pověření 
starosty MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k jeho podpisu Radě města Brna. 
 
 
35. Výběr zhotovitele a návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Modernizace 
výtahů v Brně – Starém Lískovci““. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje firmu DEA Energetická agentura, s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Modernizace 
výtahů v Brně – Starém Lískovci““  a souhlasí s uzavřením předložené Příkazní smlouvy č. 09 
9 500 16 00037 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci veřejné zakázky „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci““, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 
Modřice, IČ: 41539656 zastoupenou jednatelem Ing. Liborem Sekerou a pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení  
 
36. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava 
podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 201 
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava podhledu 
včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ schválenou na 39. schůzi 
RMČ. MČ Brno – Starý Lískovec neobdržela žádnou cenovou nabídku. 
 
Souhlasí 1. s realizací akce: ,Oprava podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní 
místnosti v ZŠ Labská“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s projektovou dokumentací zpracovanou firmou AZ KLIMA a.s. z 06/2015 
 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno, IČ: 29191289 
2. PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno, IČ: 26915791 
3.  PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043 
4. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 
5. WALER, spol. s r.o., Selská 61, IČ: 25309536 
 

5. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Oprava podhledu včetně 
osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla. 

 
37. Smlouvy o pronájmu částí pozemků pod garážovými dvory 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – ideálních 
částí pozemků pod garážovým dvorem v k. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a 
vlastníky garáží: 

pozemek pod garáž. dvorem  
p. č.  celková 

výměra v m 2 
ideální 
podíl 

subjekt (budoucí nájemce) 

2416/17 
 393 1/12 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
a ukládá OVš uzavřít s těmito subjekty smlouvy o nájmu částí pozemku garážovým dvorem p. 
č. 2416/17 k. ú. Starý Lískovec podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 
pod bodem č. 4/119.  

 
38. Pronájem pozemků pod zahradami v MČ Starý Lískovec 
 



Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vzorovou smlouvu pro pronájem pozemků zahrad 
v MČ Brno - Starý Lískovec a schvaluje uzavření smluv o nájmu pozemků zahrad v 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 s těmito subjekty: 
 

pozemek p. č. výměra v m 2 subjekt (budoucí nájemce) 

276/6 65 xxxxxxxxxxxxx 

335/1 10 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

470/2 52 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

473/2 71 xxxxxxxxxxxxx 

 

podle návrhu, který je přílohou zprávy. 

 
39. „Koncepce údržby veřejně přístupných účelových komunikací Brno – Starý 
 Lískovec v majetku města Brna s návrhem opatření na odstranění vad“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky 
na realizaci veřejné zakázky Koncepci údržby veřejně přístupných účelových komunikací 
Brno – Starý Lískovec v majetku města Brna s návrhem opatření na odstranění vad a oslovení 
firem : 

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno 
DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno 
BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno 

 
 
 
40. Vyjádření ke směně části pozemku p. č. 576/2 a pozemku p. č. 576/6 k. ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 

souhlasit se směnou pozemků v k. ú. Starý Lískovec takto: část pozemku p. č. 576/2 o výměře 
cca 26 

m2 a pozemek p. č. 576/4 o výměře 4 m2 za část pozemku p. č. 575/2 o výměře cca 11 m2 podle  
grafického znázornění dispozice, které je přílohou důvodové zprávy.   
 
41. Umístění kontejnerů na elektroodpad                     

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s umístěním 2 ks nových kontejnerů na elektroodpad, z toho 1 ks do kontejnerového 
stání na separovaný odpad na veřejném prostranství OC DON Kurská a 1 ks na stanoviště 
separovaného odpadu na veřejném prostranství ul. U Pošty, dle nabídky ASEKOL a.s., 
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231. 
 



Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 31. 3. 2016 a předložit 
ke schválení smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů.   
 


