
Informace z usnesení 78. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 19.04.2017 
 
1. Souhlas vlastníka s umístěním sídla – Labská 153/31, obchodní společnost Nerom s. r. o. 
– xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno - Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44 99 27 85 jako pronajímatelem a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany 
dohodly na podmínkách, za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas 
s umístěním sídla obchodní společnosti Nerom s. r. o. v bytě č. 28 v bytovém domě na ulici 
Labská 153/31 v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 15.05.2017.   
 
2. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni p. č. 2405/54 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
Krymská naproti č. 5   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 6 ks Picea omorika (smrk omorika) 
rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2405/54 k. ú. Starý Lískovec, ul. Krymská naproti 
č. 5, dle Znaleckého posudku č. 67-2 637/17 a Zprávy o situaci a provedených zákrocích ve 
výsadbě jehličnanů v prostoru ulice Krymská 5 – MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
3. Žádosti o finanční transfer na výstavbu nadzemních kontejnerových stání na využitelné 
složky komunálního odpadu (VSKO)   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádostí o finanční transfer na výstavbu 
kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu (VSKO), které tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje starostu podpisem těchto žádostí. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat žádosti s povinnými přílohami na OŽP MMB do 28. 4. 
2017.  
 
4. Rozpočtové opatření č. 9 – zábradlí Jemelkova, srážkové vody objektu Krymská 2, 
oplocení MŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu usnesení. 
  
5. Smlouva o pronájmu části p. č. 2402 – sklad Kurská - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku (28 m2) p. č. 2402 k. ú. Starý Lískovec pro 
umístění přístavby bez časového omezení k hlavní trvalé stavbě na pozemku p. č. 2396/2 k. ú. 
Starý Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec 
zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným a p. xxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Kurská 7, 
Brno, IČ 61448311 podle návrhu, který je přílohou zprávy a za nájemné, které bylo usnesením 



Rady MČ pod bodem č. 21/74 stanoveno pro rok 2017 stanoveno ve výši 220,- Kč za m2 a rok 
a souhlasí s tím, že p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx přenechá pronajatou část pozemku p. č. 2402 
k. ú. Starý Lískovec s vybudovaným skladem – přístavbou k hlavní trvalé stavbě provozovny, 
která je jeho vlastnictvím spolu s pozemkem p. č. 2396/2 k. ú. Starý Lískovec, na němž stojí - 
do užívání společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s r. o.,  se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 
Šestajovice, IČ 26148579, provozovateli řetězce drogerií TETA.  

6. Udělení výjimky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro případ, že se hody budou konat v DTJ uděluje výjimku  
zájmové organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, z ustanovení čl.1 odstavce 1  a povoluje  uspořádání  Starolískoveckých mladých 
hodů 2017, které se budou konat ve venkovním areálu DTJ, Klobásova 34, v termínu 
13.5.2017 sobota - konec zábavy ve 02,00 hodin a 14.5.2017  neděle - konec zábavy ve 24,00 
hodin. Dále ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením žadatele, zájmovou organizaci Orel  
jednota Brno-Starý Lískovec. 
 
 
7.  Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 42.946,35 
Kč. 
 
8. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 10.04.2017. 
 
P ř í l o h y: 
 
Vyřazení majetku č. 1/2017 
Vyjádření ke stavu demontovaných herních prvků z dětského hřiště „U sluníček“ 
Posudek informatika 
Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané dne 10.04.2017 
Rozhodnutí Škodní a likvidační komise 
 
9.  Návrh na úpravu dopravního značení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s úpravou dopravního značení umístěním 
VDZ V 12a, před vstupy do chodníků z parkoviště u bytových domů Bosonožská 11 – 17. 
 
Ukládá OVŠ odeslat žádost o stanovení DZ na OD MMB. 
 
10. Pronájem části pozemku p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 8 m2 podle 
návrhu, který je přílohou zprávy, mezi statutárním městem Brnem zastoupeným starostou MČ 



Brno-Starý Lískovec p. Mgr.Vladanem Krásným a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem 
Jos. 

Faimonové 2227/12, Brno, IČ 18137148 k provozování letní zahrádky u vinotéky na ul. U 
Hřiště 400/21, Brno s účinností od zařazení předmětné části dotčeného pozemku do přílohy 
nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád a  stanoví pro rok 2017 
nájemné ve výši 100 Kč za m2 a rok. 
 
11. Stanovisko MČ k žádosti o udělení výjimky z DZ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s udělením výjimky z dopravního 
značení B4 + E13, IP 12 pro osobní vozidla pro vjezd do ulice U Penzionu a následné 
parkování na parkovišti U Penzionu pro vozidlo RZ: 7B4 2429. 
 
Ukládá OVŠ odeslat stanovisko OD MMB. 
 
12. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodělání oplocení 
u MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu A+J ploty s.r.o. 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodělání oplocení u MŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 

13. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodělání oplocení u MŠ 
Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 
17 00053 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodělání oplocení u MŠ 
Labská, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou A+J ploty 
s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 zastoupenou jednatelem Josefem 
Juráčkem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
14. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 9, Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00029 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno, 
625 00 jako objednatel a společnost Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno 
jako zhotovitel, kde předmětem smlouvy je výměna rozvodů vody v bytovém domě 
Sevastopolská 11, Brno-Starý Lískovec za dohodnutou cenu 730.499 Kč bez DPH, smlouva o 
dílo byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00029 smluvním 
stranám k podpisu do 30.04.2017. 
 
 
 
 
 



15. Zpracování a podání žádosti do programu Dotace pro jednotky SDH obcí – 
„Rekonstrukce objektu JSDH Starý Lískovec, Brno-Starý Lískovec“     
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec souhlasit  s předložením žádosti o dotaci do programu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ pro rok 2018 , podprogram 3 – stavba požární zbrojnice, souhlasit,  v případě 
schválení dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 , podprogram 3 – 
stavba požární zbrojnice, s dofinancováním akce „Rekonstrukce objektu JSDH Starý 
Lískovec, Brno-Starý Lískovec“, pověř i t  starostu MČ Brno-Starý Lískovec, Mgr. Vladana 
Krásného podáním žádosti o dotaci zaměřenou na realizaci akce „Rekonstrukce objektu JSDH 
Starý Lískovec, Brno-Starý Lískovec“, vzí t  na vědomí, že městská část Brno-Starý 
Lískovec plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek 
stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků. 
 
16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý 
Lískovec, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý 
Lískovec, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý Lískovec, Brno-Starý 
Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 
1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
3. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na akci: Rekonstrukce objektu JSDH Starý Lískovec, 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. 
 
17. Vyklizení nebytových prostor Osová 4 a 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání odvolání proti rozsudku Městského soudu 
v Brně č. j. 63 C 142/2014-22 ze dne 2.2.2017 v právní věci žalobce  Statutární město Brno, 
MČ Brno – Starý Lískovec proti žalovaným 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2) 
xxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, o vyklizení nebytových prostor.  


