
Informace z usnesení 72. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 08.02.2017 
 

1. Smlouva o nájmu pozemku – valorizace nájemného – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stanoví, že cena nájmu stanovená za pronájem pozemku p 
. č. 2395/28 k. ú. Starý Lískovec smlouvou čj. 09 2 500 16 00166 uzavřenou mezi statutárním 
městem Brnem zastoupeným starostou MČ Brno-Starý Lískovec a p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno se  pro rok 2017 inflačním koeficientem ve výši 0,7 % 
bude valorizovat. 
 
2.  Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 663/2 díl B – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 
pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č. 663/2 díl B k. ú. Starý Lískovec o výměře 
16 m2 do vlastnictví p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, vlastníkům sousedící zahrady rodinného domu na pozemku 
p. č. 666 k. ú. Starý Lískovec.  
 
3. Vyjádření k pronájmu - prodeji částí pozemků p. č. 2204/5, 2243, 2244, 2245 – SVJ 
Labská 252/19, Brno 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec nemá námitky proti pronájmu částí pozemků p. č. 2204/5 
(45,2 m2), 2243 (16 m2), 2244 (16,2 m2) a 2245 (12,9 m2) z úrovně statutárního města Brna SVJ 
Labská 252/19, Brno podle přílohy, která je součástí zprávy pro umístění lešení při rekonstrukci 
domu a doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem částí pozemků p. č. 
2204/5 (45,2 m2), 2243 (16 m2), 2244 (16,2 m2) a 2245 (12,9 m2) SVJ Labská 252/19, Brno 
pouze v případě vydání kladného opatření stavebního úřadu ÚMČ Brno-Starý Lískovec 
k rozšíření plochy lodžií dotčeného domu. 
 
4. Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 79/1 – p. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 79/1 k. ú. Starý 
Lískovec (2m čtvereční) xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx a doporučuje zastupitelstvu 
MČ souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 79/1 k .ú. Starý Lískovec (2m čtvereční) 
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
Brno. 
 
5.  Pronájem pozemků p. č. 983/1 a 983/2 k. ú. Starý Lískovec – pokračování 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. č. 983/1 a 
983/2  k. ú. Starý Lískovec o výměře celkem 1.532 m2 pod zahradou při ul. Točné za dálnicí 
mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným za nájemné ve výši 7,00 Kč za m2 a rok celkem 10.742,00 Kč ročně 
s xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno podle vzorové smlouvy, schválené na 41. schůzi RMČ dne 23. 3. 
2016 pod bodem č. 38. 
 
6. Pojištění MČ – Kooperativa Dodatek. 3 – úplné znění smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem Dodatku č.3 k pojistné smlouvě číslo 



7720484472 (úplné znění smlouvy) se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group, IČ 47116617, a ukládá tajemníkovi úřadu po podpisu smlouvy starostou MČ 
zaslat pojistnou smlouvu pojistiteli. 
 
7. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru, 
z nadačního fondu Drab foundation 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvkové organizaci, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 31 278,- Kč od nadačního 
fondu Drab foundation  na obědové služby ve prospěch sedmnáct žáků základní školy a 
pověřuje starostu, Mgr. Vladana Krásného, podpisem daného formuláře.  
 
8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý 
Lískovec ve znění pozdějších předpisů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit přílohu obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění pozdějších předpisů, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, v její 
stávajícím znění, které je součástí přílohy a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
9. Přijetí uchazečů a vyřazení členů zásahové jednotky sboru  dobrovolných hasičů Brno- 
Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nových uchazečů do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec : 
 
●  Čížek Michal, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
● Matula Petr, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
● Okřina Tomáš, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
● Pacal Patrik, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
● Pospíšil Vojta, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
● Zapletal Martin, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec na straně jedné a na straně druhé a pověřuje 
starostu podpisem této dohody. Dohoda jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
Bere na vědomí  vyřazení členů ze zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
● Prachařová Ivana, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
●   Vacula Jiří, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx 
●   Vaculová Martina, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá OSŠK informovat tyto členy o jejich přijetí a vyřazení. 
 
 



10.  Rozpočtové opatření č. 5 – rekonstrukce parčíku Hermannova – geometrický plán a 
stavební pozastávka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
  
11.  Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s podáním přihlášky své pohledávky ve výši 15 224,- 
Kč za povinným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx do insolvenčního řízení ve věci dlužníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedené u Krajského sodu v Brně pod č. j. . KSBR 27 INS 
1111/2017-A-2. 
 
12. Správa veřejné zeleně na pozemcích p. č. 744/1 a 744/4 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
Šoustalova    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí sdělení Majetkového odboru MMB, č. j. 
MMB/0009429/2017, o tom, že se MČ Brno-Starý Lískovec stává správcem zeleně na částech 
pozemků p. č. 744/1 a 744/4 k. ú. Starý Lískovec, ul. Šoustalova. 
 
Nesouhlasí s předmětným správcovstvím zeleně na částech pozemků p. č. 744/1 a 744/4, a to 
z důvodů, že pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní komunikace, doposud byla jako správce 
v GISMB vedena společnost Brněnské komunikace a.s. a převedení zeleně do správy MČ Brno- 
Starý Lískovec nebylo se statutárními orgány městské části předem projednáno. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat toto usnesení Majetkovému odboru MMB do 20. 2. 2017. 
 
13.  Žádost Společenství vlastníků domu Labská 252/19, Brno, zastoupeného společností 
TEFA, s.r.o., o souhlas ke kácení dřevin  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Chamaecyparis lawsonia, o 
průměru kmene 0,1 m a 17 m2 zapojeného porostu dřevin Syringa vulgaris, Forsythia 
intermedia a Ligustrum vulgare, rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2244 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Labská 19, dle žádosti Společenství vlastníků domu Labská 19, Brno, Labská 
252/19, 625 00 Brno, zastoupeného na základě plné moci společností TEFA, s.r.o., Kociánka 
68/26a, 612 00 Brno, ze dne 19. 1. 2017, z důvodu stavby Rekonstrukce a opravy domu 
Labská 19 v Brně a za podmínky, že žadatel provede skácení a náhradní výsadbu dřevin, 
spočívající ve výsadbě 1 ks Chamaecyparis lawsonia o velikosti – výšce výpěstku 150 cm, 4 
ks Forsythia intermedia a 4 ks Ligustrum vulgare, o velikosti – výška výpěstku 40/60 s min. 3 
výhony, dle technické zprávy „Rekonstrukce a opravy domu Labská 19 v Brně“, včetně 
následné péče o vysázené dřeviny po dobu 36 měsíců, na vlastní náklady a uzavře  
s vlastníkem pozemku zastoupeném Městskou částí Brno-Starý Lískovec, smlouvu o náhradní 
výsadbě. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku veřejné zeleně p. č. 2244 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Labská 19. Další podmínky budou specifikovány ve smlouvě o náhradní 
výsadbě. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 20. 2. 2017 a předložit 
ke schválení smlouvu o náhradní výsadbě do 31. 3. 2017. 
 
 



14.  Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce 
hygienických místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec – technický dozor 
investora a koordinátor BOZP,,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Dalibor Pazderka jako zhotovitel realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ Labská, Brno 
 – Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“  a ukládá OVš informovat 
firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
15.  Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,udržovací 
práce hygienických místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec – technický dozor 
investora a koordinátor BOZP,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 
17 00046 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických 
Místností v MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor 
BOZP“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Daliborem Pazderkou se sídlem 
Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 a pověřuje starostu MČ jejím  
podpisem. Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce 
hygienických místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec, 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu JIRMAL, spol. s.r.o. jako zhotovitele 
Realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických místností v MŠ 
Labská, Brno – Starý Lískovec“  a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového 
řízení. 
 
17.  Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce  
hygienických místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 17 
00047 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, 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 smlouvy o dílo je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
18.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017. 
 
19.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 



k bytu č. 8, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017. 
 
20. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 let, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017.   
 
21. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 12, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
1 rok regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2017.   
 
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 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 28. 2. 2017. 
 
23.  Havarijní oprava podlahové izolace v prostorách kuchyně na ZŠ Bosonožská 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení havarijní opravy podlahové hydroizolace 
v prostorách kuchyně v objektu ZŠ Bosonožská 9, Brno, souhlasí s tím, aby havarijní opravu 
provedl Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Bílovice nad Svitavou, pověřuje 
OSBB informovat Hotelovou školu s.r.o. zastoupenou JUDr. Helenou Fišerovou a PhDr. 
Ludmilou Bartoňovou a ZŠ Bosonožská, zastoupenou ředitelkou Mgr. Lenkou Špačkovou o 
tomto usnesení. 
 
24.  Konfirmace smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a plynu pro 
rok 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Konfirmaci smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektrické energie a Konfirmaci smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené mezi 
společností Amper Market, a.s., se sídlem na ulici Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 
zastoupenou předsedou představenstva panem Ing. Janem Palaščákem a Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, se sídlem na ulici Oderská 4, 625 00 Brno 
zastoupeným starostou panem Mgr. Vladanem Krásným, pověřuje starostu k podpisu smluv 
do 14.02.2017. 
 
 



25.  Oznámení o splátkách – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na ulici Kosmonautů č., 
o. 19 v Brně-Starém Lískovci 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  oznámení paní Miroslavy Ministrové a 
pana Františka Urbana, uživatelů bytu č. 24 na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém 
Lískovci ve věci splátek na dlužnou částku poplatků z prodlení a dlužnou částku za nedoplatek 
na vyúčtování plnění spojených s užíváním předmětného bytu za r. 2015. 
 
26. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce  školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec – 2.část,, 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí  
 
1. s rekonstrukcí školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část 
 
2. s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Šlanhofem  
 
3. se zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní 

zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 

 
4. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
2. Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 485 29 303 
3. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ: 255 04 011 
4. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, IČ: 255 15 161 
5. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, IČ: 277 32 941 
6. TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 469 77 660 
7. DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ: 262 55 618 
 
5. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Rekonstrukce školní zahrady 

MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“ 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. 
 
 
 
 
 



 
 
Pan radní David Kolínek se neúčastnil hlasování o schválení programu schůze a v bodě 1 

z důvodu nepřítomnosti. 

 

Pan radní Ivan Mokrý se neúčastnil hlasování v bodě 20 z důvodu podjatosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


