
Informace z usnesení 74. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 08.03.2017 
 

 1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21, na ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno, 

velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00007 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 21 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 
00007 smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 12 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, 
Velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00006 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 12 o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 00006 
smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 31 na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, velikost 
3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00010 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 31 o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje  OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
17 00010 smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
4. 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 19. jednání, 
konaném dne 20. 2. 2017, že byt: 
 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 22, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 19, velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený. 
 
5. Přechod nájemního práva dle §2280 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 13, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxx, na vnuka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 13, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno – Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 



xxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 o vel. 1+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s paní xxxxxxxxxxxx, dosud bytem Dunajská 
č. o. 21, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8 o vel. 1+kk, v domě 
zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dosud bytem Dunajská č. o. 21, Brno s tím, že 
pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů, bude-li trvat 
potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní 
smlouvy, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 
3. 2017. 

 
7. Pronájem volného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Labská 
č. o. 37, Brno, velikost 1 + kk dle článku 2 bodu 2 Způsobu pronájmu bytů - pronájem bytu při 
výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního dle čl. 
2, odst. 3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna žadateli Marie 
Ševčíková, Mgr., bytem Klobásova 54, Brno. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
37, Brno, velikost 1 + kk, v Brně - Starém Lískovci, na dobu 1rok regulované nájemné,  
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem Marie 
Ševčíková, Mgr., bytem Klobásova 54, Brno. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 
3. 2017. 
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 30, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 1, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017.  
 



10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 27, v bytovém domě na ulici ulice 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 xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 45, v bytovém domě na ulici Ulice 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 xxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
12. Prodloužení nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení nájmu bytu č. 29, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně – Starém Lískovci, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z důvodu, že 
xxxxxxxxxxxxxxz porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, a to, že nezaplatil 
nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, pověřuje OSBB vyzvat 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k předání bytu a informovat o usnesení do 31. 3. 2017. 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 3 měsíce, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena ve 
lhůtě do 31.05.2017, bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou 1 roku. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě uhrazena, 
skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 3 měsíců tj. doby, na kterou byl nájem 
sjednán a další nájemní vztah se s nájemcem nebude uzavírat, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017.  
 

14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
 
 
 
 



15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 41 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2017. 
 
17. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 
17.930,00 Kč 
 
18. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno–Starý 
Lískovec na rok 2017 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje následující dotace z rozpočtu Statutárního města 
Brna, MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Svaz důchodců ČR                                              30 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených                                          15 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                          20 000,- Kč   
 
a smlouvy o poskytnutí dotací mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a 
příjemci dotací  s čísly smluv 099 300 17 00048, 099 300 17 00049, 099 300 17 00050 
které jsou nedílnou  přílohou  tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke 
dni 10.3.2017 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a informování žadatelů. 
 
19. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Starý Lískovec - SPORT                                                               
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ 
Brno - Starý Lískovec ( igelitové tašky, lízátka, mince ) při pořádání závodů Přípravkové 
soutěže, organizované Sborem dobrovolných hasičů  Starý Lískovec - SPORT 
 
20. Vyjádření MČ k žádosti o vydání samosprávného souhlasu k žádosti o VPS pro 
ZPO, vyjádření ombudsmana 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby bylo panu xxxxxxxxxxxxxx, vydáno 
souhlasné stanovisko Městské části Brno – Starý Lískovec k žádosti o vyhrazené parkování. 
 



Rada ukládá místostarostovi odeslat odpověď Veřejnému ochránci práv a samosprávný 
souhlas panu xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
21. Návrh smlouvy o pronájmu části p. č. 2402 - sklad Kurská – xxxxxxxxxx OPRAVA 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec revokuje usnesení č. 26/70 ze dne 11. 1. 2017 v plném rozsahu 
a nahrazuje je tímto usnesením: 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí se zněním opraveného 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 m2 a rok a doporučuje 
zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem části (cca 28 m2) pozemku p. č. 2402 k. ú. 
Starý Lískovec  xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotčená část pozemku bude zastavěna přístavbou 
skladu bez časového omezení k hlavní stavbě na pozemku p. č. 2396/2 k. ú. Starý Lískovec, jež 
je ve vlastnictví jmenovaného.   
 
22. Kontrola a údržba dětských hřišť, výběr dodavatele, návrh SOD 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s výběrem firmy Vladimír  Matěja – 
GRANA, s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ: 24150304 v celkové ceně díla 111.000,- 
Kč bez DPH, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ 
Brno – Starý Lískovec v roce 2017. Souhlasí s návrhem SOD, která tvoří nedílnou přílohu 
tohoto usnesení. Pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá OVŠ zajistit realizaci. 
 
23. Směna pozemků a darovací smlouva – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ vyjádřit souhlasné stanovisko 
s navrhovanou směnou pozemků 977/1 a 977/5 k. ú. Starý Lískovec podle návrhu GP, kterou 
je přílohou zprávy a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, Brno, zastoupenou starostou 
MČ p. Mgr. Vladanem Krásným  a xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000,- Kč na částečné uhrazení nákladů na zhotovení geometrického 
plánu na změnu hranic pozemků p. č. 977/1 a 977/5 k. ú. Starý Lískovec. Smlouva je přílohou 
zprávy a ukládá OVš předložit smlouvu oběma stranám k podpisu nejpozději do 7 dnů po 
vyhotovení výpisu ze 74. schůze RMČ.  
 
24. Doplnění a úprava přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 

s aktualizací přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád v části XXII. pro MČ Brno – Starý 
Lískovec takto: 

1. v HLAVĚ D: Restaurační zahrádky 

zařadit do přílohy TŘ: 

- předzahrádku vinotéky na ul. U Hřiště or. č. 21 na pozemku p. č. 2328/1 o výměře 8 m2 jako 
lokalitu č. 3, 

- předzahrádku restaurace na ul. U Hřiště or. č. 21b na pozemku p. č. 2328/1 o výměře 85 m2 
jako lokalitu č. 4. 



opravit údaje o lokalitách takto: 

a)  číselné označení lokalit pův. 3. - 10. opravit na 5. – 12., 

b) u lokality nově označené č. 6 u rest. Don na ul. Kurské or. č. 5 opravit p. č. na 2390/4 podle 
dosud nezapsaného GP č. 1419-1290/2016 (záměr vlastníků restaurace změnit tvar 
zahrádky) 

2. v HLAVĚ A: Tržiště 

lokalita č. 2 

a)  opravit údaje: změna p. č. na 2390/1 podle dosud nezapsaného GP č. 1419-1290/2016, 
b)  s ohledem na plánovanou změnu půdorysu restaurační zahrádky posunout jeden prodejní 

stůl na místo podle zákresu v situaci přiložené ke zprávě. 

25. Vyjádření k územnímu řízení na stavbu: „Optická trasa SMART Comp. a.s., Brno, 
Jemelkova – Irkutská“ – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává  
k územnímu řízení pro stavbu: „Optická trasa SMART Comp. a.s., Brno, Jemelkova – 
Irkutská“ 

- souhlasné stanovisko na veřejná prostranství dle č. výkresů 02-07 situace stavby, za těchto 
podmínek: 
1.  Pro zapravení překopů komunikací, chodníků a zpevněných ploch si stavebník vyžádá 

podmínky správce (BKOM, a. s. a  OVš ÚMČ). 

2.  Stavebník zajistí u zhotovitele díla „Rekonstrukce veřejného prostranství OC DON 
Kurská“ společnosti Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, souhlas a podmínky 
k užívání plochy veřejné zeleně v ochranné lhůtě pro pozemek p. č. 2405/86 k. ú. Starý 
Lískovec a tyto podmínky zapracuje do PD pro územní a stavební řízení a rovněž předloží 
RMČ Brno-Starý Lískovec. 

3.  Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost respektovat 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. Dále bude ochrana dřevin na 
staveništi prováděna v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin 
při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 

4.  Bude dodržena vzdálenost min. 1,5 m mezi stávajícími dřevinami a novým vedením.  

5.  Kabely budou opatřeny chráničkami proti prorůstání kořenů a kořenovými clonami 
(protikořenové zábrany), a to typy nejvyšší odolnosti. Stavebník vyzve MČ Brno-Starý 
Lískovec ke kontrole umístění chrániček a zábran před záhozem výkopů. Neučiní-li tak, 
má MČ Brno-Starý Lískovec právo žádat po stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž 
náklady na tuto kontrolu nese stavebník.     

6.  Před zahájením prací převezme stavebník od správce, tj. MČ Brno- Starý Lískovec, 
fyzickou přejímkou dotčenou veřejnou zeleň do užívání. 

7.  Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů. Při hloubení výkopů se 
nesmí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění musí být odborně 
ošetřena, a to na vlastní náklady toho, kdo poranění způsobil. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 
cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny musí být chráněny před vysycháním 
a před účinky mrazu. 



8.  Při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich 
zhutnění zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených 
kořenů. 

9.  Při stavebních pracích nesmí být stavební odpad a stavební materiál ukládány na hromady 
ke stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány. 

10. Po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, 
odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou 
prosáté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset 
travním osivem a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 1x 
pokos. Takto upravená zeleň bude předána zpět jejímu správci, tj. MČ Brno-Starý 
Lískovec.  

 
26. Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení položky majetek na VP, přijetí daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
  
27. Posouzení žádosti o opravu zdi, schodiště a zábradlí v zadních částech bytových 
domů Labská 13-15 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí žádost podanou paní Danuší 
Baňochovou, předsedkyní SVJ Labská 13, a nesouhlasí s opravou zdi, schodiště a zábradlí za 
bytovými domy Labská 13-15, z důvodu nedostatku finančních prostředků a z důvodu, že tyto 
komunikace nejsou v havarijním stavu. Rada pověřuje OVŠ k prořezání šeříků a ukládá OVš 
seznámit s tímto rozhodnutím předsedkyni SVJ Labská 13.  
 
28.  Posouzení žádosti o úpravu pozemku před garážemi na ulici U Hřiště 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí žádost, podanou panem Ing. Jiřím 
Rýznarem, podpořenou Ing. Jaroslavem Dokulilem, nesouhlasí s úpravou pozemku před 
garážemi na ulici U Hřiště na náklady UMČ Starý Lískovec a doporučuje, aby se žadatelé 
obrátili v této věci na statutární město Brno. 
 
29.  Návrh dodatku č.1 ke smlouvě č. 09 9 500 16 000214 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 předloženého dodatku č.1 ke smlouvě 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 dodatku č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 



30.  Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní 
zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu TOPSTAV s.r.o.jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý 
Lískovec – 2. část“  a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
31. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní 
zahrady MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
17 00051 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce školní zahrady 
MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - 
Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou 
TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ: 469 77 660 zastoupenou jednatelem Ing. 
Vasil Charalambidis a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
32. ,,Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně – Starém Lískovci“ – přerušení prací 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí, že zhotovitel realizace veřejné zakázky 
„Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – 
Starém Lískovci“ bude při realizaci sanace zemní pláně dodržovat projektované řešení. 
Projektované řešení nebude mít vliv na výslednou cenu, ale z důvodu klimatických podmínek, 
které od 6.2.2017 v Brně byly, bude mít toto řešení dopad na prodloužení termínu dokončení 
díla o 23 kalendářních dní. Ukládá OVŠ předložit RMČ ke schválení dodatek č.1. 
 
33. Výzva ke splnění vymáhané povinnosti 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí výzvu ke splnění vymáhané povinnosti sp. 
zn.: 164 EX 434/17, tj. uhrazení částky ve výši 5 667,75 Kč, a to do 30 dnů ode dne obdržení 
této výzvy Exekutorskému úřadu Olomouc, Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor, Dvořákova 
222/32, 779 00 Olomouc na účet č. 239564131/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol: 
43417. 
 
Souhlasí s uhrazením částky ve výši 5 667,75 Kč Exekutorskému úřadu Olomouc, Mgr. Jan 
Svoboda, soudní exekutor, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc na účet č. 239564131/0300 
vedený u ČSOB, variabilní symbol: 43417 na základě výzvy ke splnění vymáhané povinnosti 
sp. zn.: 164 EX 434/17, ukládá vedoucí OVV Mgr. Jarmile Prátové uhradit statutárnímu městu 
Brnu, MČ Brno-Starý Lískovec částku ve výši 4 967,75 Kč. 
 
34. Stanovisko MČ k projektovému záměru ZŠ Labská 27, Brno 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí projektový záměr Základní školy, Brno, 
Labská 27, příspěvkové organizace pro posouzení souladu s místním akčním plánem: „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, jehož předmětem je modernizace 
infrastruktury ZŠ Labská spočívající v modernizaci učeben informatiky, fyziky, chemie a 
datových rozvodů včetně serverů ve finančním objemu 6.000.000 Kč na realizaci a 30.000 Kč 
na provoz z prostředků IROP. 


