
Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.09.2016 
 
1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 o vel. 3+1, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bezbariérového bytu v domě Zderadova 3 a 
vyklizený byt předají OSM MMB na Husové 3 v Brně, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 12, 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 9. 2016.   
 
2. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 13, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 3, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 
určitou 1 rok, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
4. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 5, o velikosti 2+1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, na 
dobu určitou 2 let, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
5. 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 15. jednání, 
konaném dne 29. 8. 2016, že byt: 
 



Kurská č. o. 6, byt č. 33, velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Sevastopolská č. o. 1, byt č. 30, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený, 
Kurská č. o. 4, byt č. 30, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 41, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 38, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 30, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Dunajská č. o. 37, byt č. 4, velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Labská č. o. 29, byt č. 17, velikost 3+1 -  bude pronajat jako byt náhradní žadatelce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – v předmětném bytě budou provedeny nejnutnější opravy a revize. 
 
6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 31, na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00075 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 31, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 00075 
smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. 
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 17, na ulici Labská č. o. 29, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00076 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 00076 
smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. 
 
8.  Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 4, na ulici Dunajská č. o. 37, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00066 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 4, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 
00066 smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. 
 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 30, na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 
3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00068 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 30, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 
9 400 16 00068 smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. 
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 5, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.  



11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 46, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a Milanem Blažíčkem, nar. 25. 4. 1942, pověřuje OSBB předložit 
uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 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 ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.  
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 20, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 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 ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.  
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 17, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.  
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016.  
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 12, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
 
 



17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 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 ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 30, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 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 ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, 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 ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016.  
 
21. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1 + kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 124 
120 Kč, reg. č. 007/16, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, 
žadateli xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 124 120 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. 24 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a 
žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 2 + 
kk, 40% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 130 440 Kč, reg. č. 008/16, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 



Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 130 440 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. 11 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 
2 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Schvaluje pronájem bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 2 + 
kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 136 933 Kč, reg. č. 009/16, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 136 933 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. 11 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 
2 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 18 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, vel. 3 + 1, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 298 960 Kč, reg. č. 010/16, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 298 960 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. 18 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, vel. 3 + 
1, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2016. OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2016. 
 
22. Souhlas vlastníka s umístěním sídla pro fyzickou osobu – Kurská 2, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 99 27 85 jako pronajímatelem a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno jako nájemcem. V této smlouvě se 
smluvní strany dohodly na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této 
smlouvy souhlas s umístěním sídla pro fyzickou osobu v bytě č. 7 v bytovém domě na ulici 
Kurská č. o. 2 v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 15. 9. 2016.   
 
23. Smlouva o nájmu pozemku p. č. 2395/28  k. ú. Starý Lískovec – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
 



24. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na finanční ohodnocení za práci v II. pololetí 
školního roku 2015/2016 tyto ředitele: 
 

Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  

 

                                                      20.000,-
Kč 

Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-
Kč 

Mgr. Margita Kotásková, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10 

                                                      20.000,-
Kč 

pí. Hana Milotová, MŠ Oderská 2                                                        15.000,-
Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, Kosmonautů 2                                                        15.000,-
Kč 

pí. Irena Andrlíková , MŠ Labská 7                                                        10.000,-
Kč 

Mgr. Šárka Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                        15.000,-
Kč 

 

 
a ukládá odboru OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy do 15.9.2016. 
 
25. Žádost o schválení daru pro ZŠ Bosonožská 9 a ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přijetí daru 8 ks betonových stojanů na kola 
v celkové hodnotě 49 383,40 Kč s DPH od firmy BigBoard Praha, a.s. pro Základní školu, 
Brno, Bosonožská 9 a Základní a Mateřsku školu, Brno, Elišky Přemyslovny 10, každá v počtu 
4 ks, tj. v částce 24.691,70 Kč  s DPH. 
 
26. Navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz na nutné opravy ve 
výši 67 000,- Kč, pro ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10. Ukládá OSP informovat o 
tomto usnesení zástupce statutárního orgánu školy, Mgr. Margitu Kotáskovou a ukládá OFIN 
zpracovat rozpočtové opatření. 
 
27. Smlouva o uměleckém vystoupení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o uměleckém vystoupení mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a ALSAMOU production 
s.r.o., zastoupenou Janem Mlčochem, Těšetice-Vojnice 87, 783 46 Těšetice. Předmětem 
dohody je kulturní vystoupení na akci „Den radnice“, která se uskuteční v areálu 



vícegeneračního hřiště na ulici Bosonožská v Brně- Starém Lískovci dne 24. 9. 2016. Smlouva 
o uměleckém vystoupení je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OSŠK zabezpečit podpis Smlouvy o uměleckém vystoupení. 
 
28. Rozpočtové opatření č. 33 – oplocení MŠ Kosmonautů, MŠ Oderské, MŠ Bosonožské, 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, vybudování parčíku Hermannova a navýšení příspěvku na 
provoz ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

29. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu - stavba „Rekonstrukce parčíku 
Hermannova“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
Stavba „Rekonstrukce parčíku Hermannova“, podle předložené cenové nabídky ze dne 5. 9. 
2016, zhotovitele KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358.  
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
30. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00201 pro zakázku malého rozsahu Stavba 
„Rekonstrukce parčíku Hermannova“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 9 500 16 00201 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem KAVYL, spol. 
s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, na stavbu „Rekonstrukce parčíku 
Hermannova“. Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
31. Smlouva o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti a 
smlouvy darovací mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na 
straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 

 Beta Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 
 
A pověřuje starostu podpisem těchto smluv. Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a 
propagace zájemce v rámci společensko-sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se 
uskuteční dne 24.9.2016 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



32. Harmonogram oprav s předpokládanou výší nákladů svěřených bytových domů. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s předmětným Harmonogramem oprav s předpokládanou výší nákladů každého svěřeného 
bytového domu v Brně – Starém Lískovci. Harmonogram tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání.  
 

 

 

 
 


