
Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 14.12.2016 
 

1. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 26 v bytovém domě na ulici 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1 + kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 
110 029 Kč, reg. č. 011/16, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční 
částku 110 029 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. 26 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 xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OVV 
předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017. 
 
2. Žádost firmy KERAMO D – Dohorák s.r.o. o uhrazení částky 86.318,- bez DPH 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje uhrazení částky 86.318 ,- bez DPH firmě 
KERAMO D – Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104. 
 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady MČ firmě KERAMO D – Dohorák s.r.o. 
 
3. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Bosonožská 4 ve výši 
59.581,00 Kč. 
 
4. Žádost o souhlas se stavbou prodejny a o prodloužení lhůty k zahájení provozu – 
Marečková 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 

1)  s prodloužením lhůty k zahájení provozu prodejny květin paní Miroslavy Marečkové se 
sídlem Hoštická 68, Brno, IČ 64502082 na části pozemku p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec 
a uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě podle návrhu, který je přílohou zprávy a jímž bude 
lhůta prodloužena do 31. 7. 2017 a 

2)  se stavbou podle předložené dokumentace s podmínkami: 

- dořešit odvádění dešťových vod (zjistit, zda bude stávající zaústění do betonového žlabu 
ve veřejné zeleni dostačující) a 

-  zabezpečit úzký prostor šíře cca 2 m mezi objektem prodejny a budovou pošty tak, aby 
nevzniklo nevhodné zákoutí z hlediska údržby nebo znečišťování 

 
 
 
 
 



5. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního 
areálu ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec – oprava přilehlých schodišť,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JIRMAL, spol. s r.o. jako zhotovitele 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního areálu ZŠ Labská, Brno – 
Starý Lískovec – oprava přilehlých schodišť“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku 
nabídkového řízení. 
 
6. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního areálu 
ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec – oprava přilehlých schodišť,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00214 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sportovního areálu ZŠ 
Labská, Brno – Starý Lískovec – oprava přilehlých schodišť“, 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. 
 
7. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 9. 12. 2016. 
 
P ř í l o h y: 
Vyřazení majetku č. 4/2016 
Posudek informatika 
Protokol č. 002.12/2016 o vyřazení 
Zápisy z jednání Škodní a likvidační komise konané dne 9. 12. 2016 
Rozhodnutí Škodní a likvidační komise 
 
8. Zrušení a nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Výměna 3 stávajících přípravných kuchyní MŠ Labská7, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Ruší předchozí výběrové řízení na akci: ,,Výměna 3 stávajících přípravných kuchyní MŠ 
Labská 7, Brno-Starý Lískovec“  
a souhlasí : 
 
1. se zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Výměna 3 stávajících 
přípravných kuchyní MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání a hodnoceny budou pouze úplné nabídky a to podle nejnižší nabídkové ceny včetně 
DPH a u neplátců DPH podle konečné ceny. 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. 1. Dušan TROJAN s.r.o., Na Drahách 14, 664 11 Zbýšov, IČO: 28264771 
2. Josef Kučera, Arménská 13, 625 00 Brno, IČO: 60428031 



3. Roháč & Fejta, Pisárecká 11, 603 00 Brno, IČO: 13671057 
4. Interiery Toman s.r.o., Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno, IČO: 28325214 
5. Martin Kudrnáček, Na pískové cestě 314/10, 625 00 Brno, IČO: 66588651 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výměna 3 stávajících 
přípravných kuchyní MŠ Labská 7, Brno-Starý Lískovec“ 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. 
 
9.   Rozpočtové opatření č. 51 – hasiči – přesuny mezi položkami oprava sport. Areálu 
ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e  RO č. 51, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
10. Vyjádření ke zcizení pozemků a k nabytí pozemků v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ: 

1)  souhlasit s prodejem pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a částí 
pozemků p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec společnosti REAL 
SPEKTRUM ZÁPADNÍ BRÁNA a. s., se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno a 

 souhlasit s  nabytím pozemků p. č. 1684/88 a 1678/35 k. ú. Starý Lískovec do majetku 
statutárního města Brna a  

2)  souhlasit se směnou pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a 
částí pozemků p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec za pozemky p. č. 
1333/21, 1333/22, 1334/7, 1338/12 a částí pozemků p. č. 1334/5 a 1338/61, všechny k. ú. 
Bohunice ve vlastnictví CD XXI, a.s., Netroufalky 797/7, Brno a pozemků p. č. 2456, 2457 
a 2458 k. ú. Starý Lískovec pod prodejnou Albert na ul. U Pošty. 

 
 


