
Informace z usnesení 75. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 22.03.2017 
 

1. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 
2017 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u Donu“ (osvětlení pítka), kterou tvoří - 
Dodatek č. 1 – 2017 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 uzavřené mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, 
zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a. s., 
Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Jaromírem Machálkem, pověřuje OSBB 
předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení - Dodatek  č. 1 – 2017 
ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 smluvním stranám k podpisu nejpozději do 
05.04.2017. 
 
2. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 
2017 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u polikliniky“ (osvětlení ve 
schodišťových stupních, zemního svítidla v altánu a úřední desky), kterou tvoří Dodatek č. 1 – 
2017 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou 
Mgr. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, 
zastoupenou Mgr. Michalem Čoupkem, MBA, 
Pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení – 
Dodatek č. 1 – 2017 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 smluvním stranám 
k podpisu nejpozději do 05.04.2017. 
 
3. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 9, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 9, Brno – Starý Lískovec“ 
byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o. jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a 
celkové nabídkové ceny ve výši 730.499 Kč bez DPH. 
 
4. Smlouvy o pronájmu pozemků pod garážovými dvory 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením 

1)  dohod o skončení nájmu s: 

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2) 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) 

1943 758 1/52 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2635 393 1/26 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 

5. Nabytí pozemku p. č. 2417/9 do majetku statutárního města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ souhlasit s uzavřením kupní 
smlouvy mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno 
na odkoupení pozemku p. č. 2417/9 - 683 m2 k. ú. Starý Lískovec, za cenu ve výši 304.720 Kč 
podle znaleckého posudku č. 614-47/2016, zhotoveného znalcem Ing. Pavlem Bílým.  
Kupní smlouva bude s paní Tučkovou uzavřena, jakmile bude předkupní právo pro veřejně 
prospěšnou stavbu VPS B/4 a VPS B/6 v souladu s ustanovením § 101 odst. 8 stavebního 
zákona pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha vymazáno 
z katastru nemovitostí. 
 
Návrh kupní smlouvy je přílohou zprávy.  
 
6. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 5.990,00 Kč. 
 
7. KOOPERATIVA dodatek ke smlouvě č. 7720484472 – pojištění odpovědnosti 
zastupitelů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá tajemníkovi ÚMČ, aby bezodkladně se společností 
Kooperativa, pojišťovna a.s. IČ: 47116617 připravil znění dodatku k pojistné smlouvě č. 
7720484472 spočívající v pojištění odpovědnosti zastupitelů MČ a to: maximální limit 
pojištění 5 000 000 Kč, spoluúčast 2 500 Kč a roční pojistné 7 508 Kč. To vše za podmínek 
platnosti „Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zastupitelů“, které jsou 
autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu MČ podpisem takového 
dodatku pojistné smlouvy. 
 
8. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni p. č. 2229/5 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 
21       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula ROTH. (bříza 
bělokorá) rostoucí na pozemku veřejné zeleně p. č. 2229/5 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 
21, dle Znaleckého posudku č. 344-9/2016.    
 
 



9. Vyjádření k žádosti ke správě a údržbě pozemků v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  ve smyslu čl. 22 Statutu města Brna se správou a 
údržbou zeleně pozemku p. č. 1684/77 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec, a to po jeho nabytí do vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem je, že 
pozemek tvoří součást veřejné zeleně výběhu pro psy Labská. 
 
Nesouhlasí ve smyslu čl. 22 Statutu města Brna, se správou a údržbou zeleně pozemků v k. ú. 
Starý Lískovec – p. č. 1684/133 (část) ul. Jemelkova, p. č. 1684/81 ul. Jihlavská – Bítešská a p. 
č. 1664/107 ul. Bítešská, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, a to po jejich nabytí do 
vlastnictví Statutárního města Brna. Důvody jsou, že pozemky nesousedí s žádnými pozemky 
veřejné zeleně spravované městskou částí, čímž by se mimo jiné zvýšily náklady na údržbu 
vlivem dojezdu na pozemky, pozemky se nachází v blízkosti hlavních silničních tahů Jihlavská, 
Bítešská, bez bezpečného přístupu pro chodce, čímž je omezena jejich využitelnost např. pro 
zřízení výběhů pro psy, parků, hřišť, apod. a u pozemků p. č. 1664/107 a 1684/81 k. ú. Starý 
Lískovec - orná půda – nepřipadá z výše uvedených důvodů v úvahu ani zemědělské využití.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat toto usnesení žadateli do 5. 3. 2017.     
 
10.  Provedení změn v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna (dále jen 
OZV) č. 21/2011, ve znění OZV č. 2/2013, č. 14/2013 a 9/2015, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec nepožadovat provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, v platném znění, a 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-Starý Lískovec uvedené 
v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění, nechat i nadále v platnosti. 
 
11. Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec nepožadovat provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, v platném znění, a 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-Starý Lískovec uvedené 
v příloze OZV č. 21/2011, v platném znění, nechat i nadále v platnosti. 
 
12. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, 
aby souhlasilo s odprodejem pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 643/22 k. ú. 
Starý Lískovec o výměře 44 m2 do vlastnictví manželům Justině a Petrovi Kotišovým, bytem 
Spodní 676/14, Brno a ukládá OVš předložit materiál ke schválení prodeje pozemku p. č. 
643/22 k. ú. Starý Lískovec zastupitelstvem MČ na XIII. zasedání dne 29. 3. 2017 na stůl. 

 
 
 
 
 
 


