
Informace z usnesení 61. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 19.10.2016 
 

1. Žádost o zrušení dohody o postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zrušení postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi 
nájemci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno schválené na 58. schůzi Rady MČ 
Brno – Starý Lískovec konané dne 7. 9. 2016, ruší své usnesení č. 3 přijaté na své 58. schůzi 
konané dne 7. 9. 2018. 
 
2. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00201 – Stavba „Rekonstrukce 
parčíku Hermannova“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 
16 00201 uzavíraný 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. Předmětem 
dodatku je změna doby plnění. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto 
jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
3. Smlouva o nájmu pozemku p. č. 2395/28  k. ú. Starý Lískovec – xxxxxxxxxxxx –  
Pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti smlouvy čj. 09 2 500 11 
00082 o pronájmu části pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec uzavřené mezi statutárním 
městem Brnem zastoupeným starostou MČ Brno – Starý Lískovec a p. xxxxxxxxxxxxxxxx 
tehdy bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 
2395/28 (6 m2) k. ú. Starý Lískovec s p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k umístění připojení - sjezdu 
na komunikaci ul. Kyjevské z komunikace pro příjezd a přístup do objektu provozovny na 
pozemku p. č. 328 k. ú. Starý Lískovec podle návrhu, který je přílohou zprávy, stanovuje výši 
ceny nájmu pro rok 2016 Kč 250 za m2 a rok, výši kauce na 1500 Kč a souhlasí s valorizací 
nájemného od inflačního koeficientu vyššího než 4 % a v případě nižšího inflačního koeficientu 
na základě rozhodnutí Rady MČ. 
 
4. Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2459/1 k. ú. Starý Lískovec k umístění 
rampy pro vozíčkáře 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku (cca 7 m2) p. č. 2459/1  k. 

ú. Starý Lískovec z úrovně Statutárního města Brna.  

5. Vyjádření k investičnímu záměru: „Informační panely o kvalitě ovzduší města“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s investičním záměrem „Instalace venkovních 
informačních panelů o kvalitě ovzduší města“ a umístěním panelu na pozemku p. č. 1681/119 
k. ú. Starý Lískovec a upozorňuje, že tohoto místa se dotkne plánované prodloužení 
tramvajové trati do Campusu. 

 
 



6.  Rozpočtové opatření č. 39  –  krajské volby, přesun výdajů mezi položkami služby, 
materiál, DDHM 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 39, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
7. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl    
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování 
hudebních děl, č. smlouvy VP_2016_147226, která je nedílnou přílohou tohoto usnesen a 
pověřuje starostu  podpisem této smlouvy ke dni 21.10.2016 
 
8. Trestní oznámení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí č.j. MČBBOS 
2066/15/taj./Ná ve věci trestního oznámení na pana xxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno, ze dne 
24.10.2014 pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy dle § 184 trestního zákoníku. 
Odvolání je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Svěření pravomoci Oboru všeobecnému dle § 102 odst. 3 zákona o obcích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec svěřuje v souladu s §  102 odst. 3 zákona o obcích Odboru 
všeobecného ÚMČ Brno – Starý Lískovec pravomoc vydávat osvědčení dle § 56 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve věcech  týkajících se kompetence Městské 
části Brno – Starý Lískovec v rozsahu svěřeném Městské části Brno – Starý Lískovec 
Statutem města Brna. 
 
10. Vyklizení bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 9 o velikosti 3+1 
nacházející se ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů 19 v Brně proti 
xxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby o vyklizení  bytu č. 15 o velikosti 3+1 nacházející se ve 4. 
podlaží domu na ulici Dunajská 45 v Brně proti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Ukládá OVV podat žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
11.  Výběr zhotovitele a návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
,,Zpracování projektové dokumentace na přístavbu Základní a Mateřské školy, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí posunutí lhůty pro podání cenových nabídek 
z 6.10.2016 na 13.10.2016 a schvaluje firmu HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na 
přístavbu Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00210 mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na přístavbu Základní 
a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel 



Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 
615 00 Brno, IČO: 607 45 665 zastoupenou jednatelem Ing. Vladimírem Kovaříkem a 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
12. ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“ Dohoda o narovnání 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dohodu o narovnání s firmou JIRMAL, 
spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27732941 a pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného 
jejím podpisem a bere na vědomí Protokol z jednání s vyzvaným zájemcem v jednacím řízení 
bez uveřejnění, zprávu o posouzení nabídky vyzvaného zájemce zpracovanou firmou ikis, s.r.o.. 
 
Ukládá OVš zajistit podpis dohody o narovnání. 
 
13. ,,Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ – souhlas s 
uveřejněním stavby na stránky Stavbaweb 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí, aby firma DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 
Brno, IČO: 277 53 379 uveřejnila stavbu Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – 
Starý Lískovec na stránky Stavbaweb. 
 
14. „Zhotovení nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny“ – žádost o 
schválení 3 herních prvků do zahrady MŠ Elišky Přemyslovny 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem 3 herních prvků do Základní a 
Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10 v ceně 236.787Kč namísto jedné pirátské lodi. 
Žádost je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 40  –  herní prvek na ZŠ El.Přemyslovny, přístavba ZŠ 
El.Přemyslovny, SVČ – závěrečné vyúčtování akce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 40, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
16. Centralizovaný nákup energií na rok 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání na 
pořízení dodávek elektrické energie a zemního plynu pro rok 2017 mezi Statutárním městem 
Brnem se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, 
zastoupeným primátorem Ing. Petrem Vokřálem a Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec se sídlem v Brně, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným Mgr. 
Vladanem Krásným na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, pověřuje starostu MČ 
k podpisu smlouvy do 24. 10. 2016. 
 

 


