
Informace z usnesení 70. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 11.01.2017 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 30 ve 4. podlaží domu na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 30, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 23, na ulici ulice 
Kosmonautů v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 635 00 
Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
188.429 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 38 v 5. podlaží domu na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 38, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 23, na ulici ulice 
Kosmonautů 23 v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 
00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
188.924 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 41 v 6. podlaží domu na ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 41, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 23, na ulici 
Kosmonautů v Brně“  byl vybrán uchazeč: PRESL, s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno  jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 281 195  Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 26, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxx, na vnučku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno – Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017. 
 
 



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 18. jednání, 
konaném dne 19. 12. 2016, že byt: 
 
Labská č. o. 31, byt č. 31, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
 
Sevastopolská č. o. 3, byt č. 30, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený, 

 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 31, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený. 
 
6. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1, 60% z 
ceny oprav, které hradí nový nájemce – 239.245 Kč, reg. č. 013/16, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 239.245 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. 8 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 3+1 mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 1 + kk, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 97.304 Kč, reg. č. 014/16, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 97.304 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. 1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 
1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno, vel. 3 + 1, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 221.615 Kč, reg. č. 015/16, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 221.615 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. 2 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno, vel. 3 + 1, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017 a OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017. 
 
 
 



7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9, v 
bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 3 
měsíce, regulované nájemné, za podmínky jednorázového uhrazení celé dlužné částky včetně 
příslušenství, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017. 
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 25, v bytovém domě na ulici 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit 
uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 34, v bytovém domě na ulici 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 9, v bytovém domě na ulici 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 27, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017.  
 
 



13. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 31, na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 
2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00111 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 31 o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 
9 400 16 00111 smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017. 
 
14. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 19, na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00126 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 19 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 
9 400 16 00126 smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 8, na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00121 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 8 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
16 00121 smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2017. 
 
16. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00004, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00004 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, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 30, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 4. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 188.429 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky 
oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00004 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.01.2017. 
 
17. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00003, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00003 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, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 38, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 5. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 188.924 Kč bez DPH. 



Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky 
oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00003 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.01.2017. 
 
18. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00002, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00002 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., 
Komárovská 3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 41, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 6. podlaží 
domu č. or. 23 na ulici ulice Kosmonautů 23 v Brně v celkové ceně 281.195 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky 
oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00002 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.01. 2017. 
 
19. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - Krymská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 
plynu pro odběrné místo na ulici Krymská 2, Brno, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, 
MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným a 
společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, zastoupenou jednateli 
společnosti Ing. Tomášem Varcopem a Mgr. Zbyňkem Soleckým, pověřuje starostu k podpisu 
Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nejpozději do 17.01.2017. 
 
20. Výměna vitríny – úřední deska na prostranství u polikliniky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu vitríny úřední desky, která je umístěna na 
prostranství u polikliniky, souhlasí s tím, aby pro dodání a montáž nové výklopné vitríny úřední 
desky na prostranství u polikliniky byl vybrán dodavatel Marek Pařil, Stylpro, Ondrova 34, 635 
00 Brno, který jediný zaslal cenovou nabídku v celkové ceně bez DPH 20.120 Kč. 
 
21. Příloha č. 6 ke kupní smlouvě číslo S-80938 - Všeobecné podmínky dodávky tepelné 
energie 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č. 6 ke kupní smlouvě číslo S- 80938  
Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie v aktualizovaném znění, včetně Oznámení o 
změně ceny tepelné energie ke smlouvě č. S-80938, Rozpisu záloh pro rok 2017 pro smluvní 
účet č. 80938 a Přílohy č. 4 ke smlouvě č. S-80938 – Odečtový kalendář pro rok 2017, všechny 
uvedené dokumenty tvoří autorizované přílohy bodu tohoto jednání. Kupní smlouva na 
dodávku a odběr tepelné energie č. S – 80938, dle ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění a dále v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000  Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, a 
na ně navazujícími vyhláškami a rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, byla uzavřena 
dne 27.01.2010 mezi smluvními stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý 
Lískovec, zastoupené starostou Vladanem Krásným, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, jako 
kupující a Teplárny Brno, a.s., zastoupená Ing. Alexejem Nováčkem, místopředsedou 



představenstva a generálním ředitelem, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, jako prodávající, 
kde předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepelné energie, případně dodávka a odběr teplé 
vody na základě ustanovení této smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí uvedených 
v bodě VII. této smlouvy. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit Přílohu č. 6 ke kupní smlouvě číslo S- 80938  
Všeobecné podmínky dodávky tepelné energie v aktualizovaném znění smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2017. 
 
22. Souhlas ke kácení dřevin na pozemku školní zahrady p. č. 2413 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Bosonožská 4 – žádost MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  se skácením 3 ks Larix decidua (modřín opadavý) a 
3 ks Pinus nigra (borovice černá), rostoucích na pozemku školní zahrady p. č. 2413 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Bosonožská 4, dle žádosti Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, příspěvková 
organizace, Bosonožská 387/4, 625 00 Brno a Znaleckého posudku č. 349-10/2016, a to na 
vlastní náklady žadatele a bez náhradní výsadby.   
 
23. Nabídka na umístění kontejnerů na sběr oděvů – TextilEco, a.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí s umístěním kontejnerů na oděvy, bytový textil, obuv a hračky, na veřejná 
prostranství MČ Brno-Starý Lískovec, dle nabídky TextilEco, a.s., Za Mototechnou 1114/4, 
155 00 Praha, provozovna a korespondenční adresa Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice.   
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 1. 2017.  
 
24. Doplnění vyjádření k pronájmu částí pozemků k umístění rampy pro vozíčkáře – p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku (cca 3 m2) p. č. 2459/4 
k. ú. Starý Lískovec z úrovně statutárního města Brna k umístění přístupové rampy do domu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro vozíčkáře - p. xxxxxxxxxxxxxx, bytem tamtéž a vzhledem 
k tomu, že roštová rampa k domu U Pošty 9, Brno bude umístěna nad pozemkem veřejné zeleně 
p. č. 2459/4, požaduje do nájemní smlouvy zapracovat následující podmínky související 
s pronájmem veřejné zeleně: 
Žadatel – nájemce je povinen:  

1. Dodržovat vyhlášku Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.  

2. Dodržovat vyhlášku Statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a 
jiných veřejných prostranství. 

3. Pod rampou zajišťovat trvalý úklid odpadů a sběr odpadků. 

4. Stavbou rampy vyžádané přemístění 2 ks laviček ve vlastnictví MČ Brno-Starý Lískovec, 
provede žadatel – nájemce na vlastní náklady. Za tímto účelem si vyžádá od vlastníka laviček 
technický výkres základových patek pro jejich zhotovení. Před přemístěním laviček vyzve 
nájemce vlastníka - MČ Brno-Starý Lískovec, prostřednictvím Odboru všeobecného ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec – Mgr. Jarmila Kaplanová ke kontrole stavu laviček před zahájením 
prací a po jejich novém umístění ke kontrole stavu po ukončení prací. Pokud dojde ke 



škodám na lavičkách, vlivem stavby, uvede je nájemce do bezvadného stavu na vlastní 
náklady, neučiní-li tak, uhradí vzniklé škody v plné výši.  

Pro přemístění laviček na nové stanoviště si nájemce taktéž předem vyžádá stanovisko 
vlastníků/správců inženýrských sítí vedených na novém stanovišti. 

 
25. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Oderská 2 ve výši 38.776,00 
Kč. 
 
26. Návrh smlouvy o pronájmu části p. č. 2402 - sklad Kurská- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním návrhu smlouvy o nájmu části pozemku 
(cca 28 m2) p. č. 2402 k. ú. Starý Lískovec pro umístění dočasné stavby skladu, která je přílohou 
zprávy a stanoví nájemné pro rok 2017 ve výši 220 Kč za za m2 a rok. 
 
27. Vyjádření  k  územnímu  a  stavebnímu  řízení  na  stavbu  „Silnice  I/23  Brno – ul. 
Bítešská – oprava poškození násypového tělesa“ a vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání 
Veřejné zeleně p. č.1665/3 a p. č. 1684/80 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská, pro zřízení 
provizorní přístupové komunikace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává 

souhlasné stanovisko k výše specifikované stavbě pro použití účelových komunikací na 
pozemcích p. č. 2358 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 1665/3 (část) a p. č. 1665/15 
(ostatní plocha, jiná plocha) pro příjezd k provizorní přístupové komunikaci SO 901 za 
podmínek, že: 

1.  na uvedených účelových komunikacích nebudou odstavována žádná vozidla – bude zajištěna 
jejich trvalá průjezdnost, 

2. stavba bude obsluhována vozidly s tonáží odpovídající platnému dopravnímu značení. 
V případě potřeby zásobování stavby vozidly s vyšší okamžitou hmotností zhotovitel stavby 
požádá investor Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, Brno o výjimku z 
dopravního značení, 

3. v případě potřeby dočasné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádá investor o 
stanovení přechodné úpravy provozu na OD MMB a následně o ZUK u příslušného 
silničního správního úřadu, 

4.  po dobu výstavby bude zachována čistota přilehlých pozemních komunikací, bezpečný 
průchod pro pěší a přístupy k sousedním nemovitostem, 

5. před zahájením užívání předmětných účelových komunikací je investor nebo jím pověřený 
dodavatel stavby povinen plochy protokolárně převzít za přítomnosti odpovědného 
pracovníka ÚMČmB, Brno-Starý Lískovec k tomu určeného – tj. odboru všeobecného – paní 
Hobzová, 

6. po skončení prací a odstranění provizorní přístupové komunikace SO 901 investor nebo 
pověřený dodavatel uvede výše specifikované účelové komunikace do původního stavu a 
protokolárně předá zpět – analogicky podle bodu 5.,   



7.  zjištěná poškození účelových komunikací je stavebník povinen odstranit v dohodnutém 
termínu a na vlastní náklady. Neučiní-li tak, provede nápravu MČ Brno-Starý Lískovec a po 
stavebníkovi bude vymáhána úhrada nákladů.  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec dále: 

Souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p. č. 1665/3 (část) a p. č. 1684/80 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Labská, pro zřízení provizorní přístupové komunikace SO 901, za těchto 
podmínek:  
 
1.  Veřejná zeleň může být užívána jen k účelům zřízení provizorní přístupové komunikace. 

2.  Užívání veřejné zeleně bude zpoplatněno dle zvláštních předpisů, poplatek vyměří správce 
poplatku. 

3.  Provizorní přístupová komunikace bude zřízena v dostatečné vzdálenosti (min. 5 m) od 
oploceného hřiště pro psy. V případě poškození oplocení hřiště, příp. herních prvků a 
sadových úprav hřiště, uvede tyto stavebník obratem po poškození do bezvadného stavu na 
vlastní náklady. Neučiní-li tak, bude po něm vymáhána vzniklá škoda. 

4.  Před zahájením užívání veřejné zeleně je investor nebo jím pověřený dodavatel stavby 
povinen plochy protokolárně převzít za přítomnosti odpovědného pracovníka ÚMČmB, 
Brno-Starý Lískovec k tomu určeného – tj. úsek ŽP Odboru všeobecného.  

5.  Při užívání veřejné zeleně bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhláška Statutárního 
města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně a vyhláška Statutárního města Brna 
č. 4/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

6.  Stavebník zajistí bezpečný průchod chodců (výběh pro psy, oplocené hřiště pro psy). 

7.  Před započetím užívání veřejné zeleně a po dobu užívání, zajistí stavebník ochranu 
bezprostředně dotýkajících se dřevin a navazujících okolních dřevin před poškozením, jak 
z hlediska zdravotního, tak estetického – ochranné sítě, bednění, odborné stáhnutí větví 
k sobě a maximální opatrnost při manipulaci se stavebním materiálem a technikou 
v blízkosti dřevin. Jestliže dojde k poškození dřevin, jejich kořenů a k poškození travnatých 
ploch, je povinen zajistit okamžité odborné ošetření poškozených částí na vlastní náklady.  

8.  Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků.  

9.  Stavebník zabezpečí na vlastní náklady veškeré prostory a vybavení ploch veřejné zeleně 
proti poškození. Na užívané ploše se nachází městský mobiliář – odpadkové koše a lavičky. 
V případě jejich poškození uvede tyto stavebník obratem po poškození do bezvadného stavu 
na vlastní náklady. Neučiní-li tak, bude po něm vymáhána vzniklá škod.  

10.  Za stav a údržbu užívaných ploch veřejné zeleně odpovídá stavebník až do doby zpětného 
převzetí. 

11.  Stavebník odpovídá za udržování čistoty užívané veřejné zeleně a bezprostředně navazující 
veřejné zeleně a veřejného prostranství, přičemž je povinen provádět, na vlastní náklady, 
denní úklid staveniště. V případě, že během stavby dojde k  úniku odpadů, stavebního 
materiálu, a to i na okolní plochy veřejného prostranství, je jeho povinností tyto neprodleně 
odstranit a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou a na vlastní náklady.  



12.  Stavebník je povinen uhradit veškeré vzniklé škody na zeleni způsobené užíváním při 
nedodržení stanovených podmínek. 

13.  Po ukončení užívání veřejné zeleně bude tato, investorem nebo jím pověřeným dodavatelem 
stavby, uvedena do původního stavu na vlastní náklady, provizorní komunikace bude zcela 
demontována a odstraněna, vč. kameninového podloží, plochy budou doplněny zeminou a 
ornicí, zahrnuty, zhutněny, urovnány, odstraněny zbytky stavebního materiálu a odpadů, 
povrch ohumusován, a to vše se zachováním nivelety původního terénu, oseto travním 
osivem (parková směs/sídlištní směs odolná proti sešlapávání a suchu a o travní porost bude 
pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 3x pokos. Propady budou průběžně 
zasypávány. V tomto stavu plochy veřejné zeleně převezme protokolárně pracovník 
ÚMČmB, Brno-Starý Lískovec k tomu určený – tj. úsek ŽP Odboru všeobecného. Přejímka 
bude oznámena 14 dnů předem a může se uskutečnit pouze ve vegetačním období mezi 1. 
4. až 31. 10. příslušného roku. 

14.  Zjištěné závady na veřejné zeleni je stavebník povinen odstranit v dohodnutém termínu. 
Nebudou-li plochy ve stanoveném termínu v náležitém stavu předány zpět MČ Brno-Starý 
Lískovec a nebudou-li ve stanoveném termínu uvedeny do původního stavu, může být 
zahájeno správní řízení o uložením pokuty za porušení platného zákona o obcích. Uložením 
pokuty není dotčena povinnost uvedení ploch do původního stavu nebo náhrada způsobené 
škody (nákladů vynaložených na provedení nápravy). 

                                                              
28. Pronájem pozemků p. č. 983/1 a 983/2 k. ú. Starý Lískovec – pokračování 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí, že pan xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako usnesením RMČ č. 11/62 schválený nájemce pozemků 
p. č. 983/1 a 983/2  k. ú. Starý Lískovec nehodlá při nájemném stanoveném znaleckým 
posudkem ve výši 7,00 Kč za m2 a rok, celkem 10.742,00 Kč ročně uzavřít nájemní smlouvu, 
proto revokuje svoje usnesení č. 11/62 v plném rozsahu a ukládá OVš znovu vyvěsit záměr 
pronajmout pozemky p. č. 983/1 a 983/2  k. ú. Starý Lískovec o výměře celkem 1.532 m2 pod 
zahradou při ul. Točné za dálnicí za nájemné ve výši 7,00 Kč za m2 a rok. 
 
29. Skončení nájmu – manž. Juřenčákovi a další pronájem – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – část 
pozemku garážového dvora p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr – s manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno; dohoda je 
přílohou zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního 
podílu 1/76 pozemku p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem, mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno podle vzorové 
smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. Podpisem smluv byla 
usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
30. Smlouvy o pronájmu pozemků pod garážovými dvory  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – ideálních 
částí pozemku pod garážovými dvory 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2635 393 1/26 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá OVš uzavřít s novými nájemci smlouvy o nájmu části pozemku pod garážovými dvory 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. Podpisem 
smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, 
vedoucí OVš. 

 
31. Skončení nájmu a nový pronájem části pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2192 a 
pozemku pod garáží p. č. 2180 – p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smlouvy 
čj. 09 2 500 15 00264 o nájmu části pozemku p. č. 2192 pod garážovým dvorem a smlouvy čj. 
09 2 500 10 00265 o nájmu pozemku pod garáží p. č. 2180 oba k. ú. Starý Lískovec uzavřených 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 
ideální části pozemku p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Jemelkova 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119 a smlouvy o 
nájmu pozemku p. č. 2180 v k. ú. Starý Lískovec pod garáží podle vzorové smlouvy schválené 
Radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem 4/115 mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – 
Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 
 

 
32. Výzva k podání nabídky – Udržovací práce hygienických místností v MŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Udržovací 
práce hygienických místností v MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec, která je přílohou tohoto 
bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 27732941 
2. SCF SERVIS, s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 27680339 
3. KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ: 26227657 
4. G VEST s.r.o., Přímá 42, 642 00 Brno, IČ: 65278674 
5. Pavel Raisigl, Ondřeje Veselého 2a, 627 00 Brno, IČ 13039458 

 



3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: Udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Labská, 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. 
 
33. Výzva k podání nabídky – Udržovací práce hygienických místností v MS Labská, 
technický dozor investora a koordinátora BOZP 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Udržovací 
práce hygienických místností v MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec - technický dozor investora 
a koordinátor BOZP, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
2. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
3. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
4. Ing. Dalibor Pazderka, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: Udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP 
ve složení: 
 

5. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
6. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
7. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
 
 
 

 


