
Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 05.04.2017 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 12 ve 3. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 12, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 1, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav jako nejvhodnější na základě  
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 275.621 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. 30 v 6. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 30, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 3, na ulici 
Sevastopolská v Brně“ byl vybrán uchazeč: PRESL, s.r.o. jako nejvhodnější na základě  
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 426.039 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Vyhodnocení plánu VHČ za rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyhodnocení plánu VHČ za rok 2016 včetně 
jeho Komentáře. 
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o vel. 1+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 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 xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno s tím, že pokud bude hrazen nájem a nebude docházet k 
porušování dobrých mravů, pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017.   

 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017. 



6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017.  
 
7. 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. 9, 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 xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 19, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017. 
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P6, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty pro příjmově vymezené osoby, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje 
OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31. 5. 2017. 
 
10.  Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská  č. o. 4 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017.  
 
11.  Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
12.  Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 20, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 



xxxxxxxxx, na vnuka xxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
20, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017. 
 
13.  Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
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. 001/17, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 33 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 1+kk, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 113.663 Kč, reg. č. 002/17, smlouva o nájmu bytu  
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 113.663 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. 33 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno, vel. 1+kk, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37, Brno, vel. 1+kk, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 154.717 Kč, reg. č. 003/17, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 154.717 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. 4 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37, Brno, vel. 1+kk, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 3+1, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 218.444 Kč, reg. č. 004/17, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 218.444 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. 30 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 
3+1, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem  
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 



Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2017. OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
14. Osvědčení objednatele – Statutární město Brno – MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vydáním Referenčního listu - osvědčení o řádném 
plnění prací – Statutární město Brno, MČ Brno – Starý Lískovec na stavební práce, které tato 
společnost provedla na stavbě: 
 

► Oprava či úprava v bytě č. 18, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 5. podlaží domu  
č. or. 39 na ulici Dunajská v Brně: 
- práce provedené na základě Smlouvy o dílo č. 09 9 400 16 00032 ze dne  

10.05.2016 v celkové ceně 427.189 Kč bez DPH, 
 
 

společnosti JIHSTAV, s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, IČ 26301776. 
 
15.  Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00028, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00028 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. 12, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 1 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 
275.621 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 00028 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.04.2017. 
 
16.  Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00027, PRESL, s. r. o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00027 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. 30, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č. or. 3 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 426.039 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 00027 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.04.2017. 
 
 
 



17.  Záměr rekonstrukce objektu Krymská 399/2 na bytový dům s pečovatelskou 
službou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec své rozhodnutí odkládá do příští RMČ. 
 
18. Osová – pozemek p. č. 2166/1 (tržní místo) a veřejná zeleň pozemek p. č. 2166/11 k. 
ú. SL 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 

1) ve věci úpravy pozemku p. č. 2166/11 k. ú. Starý Lískovec: 

souhlasí s demontáží dlážděného chodníku z pozemku veřejné zeleně p. č. 2166/11 k. ú. Starý 
Lískovec a ukládá OVš  
-  plochu veřejné zeleně zrekultivovat založením trávníku, příp. výsadbou keřů (dle polohy 

inženýrských sítí) 
 

2) ve věci Tržního řádu: 

nesouhlasí se zachováním lokality č. 8 v hlavě B – Tržní místa v příloze Tržního řádu a ukládá 
OVš  požádat ŽÚ MmB o vyřazení lokality č. 8 z hlavy B – Tržní místa v příloze Tržního řádu. 
 
19. Kalkulace ceny za odběr el. energie ze sítě VO – dodatek smlouvy   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s Dodatkem č. 1 – 2017 ke smlouvě 
P/12/2014 jehož předmětem je kalkulace ceny za odběr elektřiny ze sítě veřejného osvětlení, 
za používání přípojného bodu radar – Labská na sloupu VO S-0568-024 v ceně 1917,92 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Dodatek je uzavřen mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., 
Barvířská 5, 602 00 Brno. 
 
Ukládá OVŠ zajistit podpis a odeslání dodatku na TSB, a.s. 
 
20. Pískoviště Čermákova   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření obyvatel bytových 
domů Čermákova 22 – 26 ve věci zachování pískoviště mezi domy Čermákova 22 a 24. 
 
Souhlasí, s tím, aby pískoviště zůstalo zachováno a nadále udržováno. 
 
Souhlasí s tím, aby bylo pískoviště zrekonstruováno formou obložení včetně umístění jednoho 
až dvou malých herních prvků včetně oplocení a to s ohledem na dostatek finančních prostředků 
v letošním roce, nebo ukládá zahrnout částku na rekonstrukci do rozpočtu MČ na rok 
následující. 
 
 
 



21.  Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci  I.  –  
III. a  V.  –  VI.   etapy   stavby   „Veřejné prostranství  u  polikliniky  ve  Starém 
Lískovci“ ul.  U Pošty, oslovení k podání cenových nabídek  (veřejná zakázka malého 
rozsahu)  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje  
 
-Návrh díla – Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci  
I. – III.  a  V. – VI. etapy stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ ul.  U  
Pošty, pro období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2022.               
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1.FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
2.FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČ 292 06 944  
3.KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 
4.ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
5.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 

Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení ihned. 
 
22. Správa veřejné zeleně na pozemku p. č. 744/10 k. ú. Starý Lískovec, ul. Šoustalova       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí ve smyslu čl. 22 Statutu se správou zeleně pozemku p. č. 744/10 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Šoustalova, na základě sdělení Majetkového odboru MMB, č. j. MMB/0115496/2017. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat žádost, do 20. 4. 2017, na Odbor rozpočtu a financování 
MMB a Odbor životního prostředí MMB o přidělení finančních prostředků na údržbu. 
 
23. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00201 – Stavba 
„Rekonstrukce parčíku Hermannova“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 



Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00201 uzavíraný mezi objednatelem 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 
563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358. Předmětem dodatku je zřízení neviditelného obrubníku. 
Dodatek č. 2 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
24. Vyjádření ke zřízení služebnosti – kabelové rozvody NN Karpatská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením služebnosti  pro nové kabelové rozvody 
NN  a další zařízení ve správě E.ON Distribuce a. s. v pozemku p. č. 2463/12 k. ú. Starý 
Lískovec při stavbě: „Brno, Karpatská 1, úprava NN, SR 822“ a požaduje, aby vytyčení 
konkrétního místa pro rozpínací skříň bylo provedeno za účasti Mgr. Jarmily Kaplanové, 
OVŠ, úsek veřejné zeleně. 

25. Vyjádření ke zřízení služebnosti – kabelové rozvody NN Irkutská 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením služebnosti  pro nové kabelové 
rozvody NN ve správě E.ON Distribuce a. s. v pozemcích p. č. 2416/2 a 2372 k. ú. Starý 
Lískovec při stavbě: „Brno, Irkutská 2a, st. úprava NN“ a požaduje přechod přes komunikaci 
na pozemku p. č. 2372 POUZE PROTLAKEM. 

 
26. Skončení nájmu a nový pronájem části pozemku p. č. 2635 pod garážovým dvorem 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 

1)  se skončením platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu pozemku p. č. 2635 k. ú. Starý 
Lískovec pod garážovým dvorem s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxdohodou ke dni 30. 4. 2017 
a  

2) s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/26) pozemku p. 
č. KN 1943 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem od 1. května 2017 mezi statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno podle vzorové smlouvy schválené 
Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 

 

27. Předchozí souhlas se stavbou - p. č. 2329/1, restaurační zahrádka 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec vydává předchozí souhlas se stavbou restaurační zahrádky na 
pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Starý Lískovec. 
 
28. Volby člena komise Rady MČ (RR) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí ukončení členství v Redakční radě 
zpravodaje panem Filipem Bártkem ke dni 31.03. 2017, volí  ke dni 05.04. 2017 za člena 
Redakční rady zpravodaje pana Vojtěcha Vašíčka, nar. 11.09. 1993, a ukládá tajemnici 
komise sdělit toto rozhodnutí jmenovanému. 



29.  Dětské hřiště Vltavská 1-3 x Dunajská 1-5  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí,že do dětského hřiště na ul. 
Vltavská 1-3 x Dunajská 1-5 nelze umístit s ohledem na normy ČSN EN č. 1176-1177 
pružinová houpadla, zde původně umístěná. 
 
Souhlasí, s tím, aby byla pružinová houpadla demontována a bylo vytipováno místo 
k náhradnímu umístění. 
 
30. Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení všeobecné rezervy, služby spojené s pronájmem 
pozemků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 8, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
  
31. Návrh dodatku č.1 ke SOD č. 09 9500 16 00216 na realizaci veřejné zakázky 
,,Volnočasový sportovně-rekreační areál ,,Sluníčka,, mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně – Starém Lískovci,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o 
dílo č. 09 9 500 16 00216 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Volnočasový sportovně – 
rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém Lískovci“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 
zastoupenou Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a pověřuje starostu MČ 
jeho podpisem. Návrh dodatku č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
32. Volnočasový sportovně-rekreační areál Sluníčka – provozní řád 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním provozního řádu pro 
volnočasově rekreační areál Sluníčka. O konečné podobě informační tabule rozhodne na 
základě vizualizace starosta nebo místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


