
Informace z usnesení 85. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 19.07.2017 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 13 ve 4. podlaží  domu č.o. 31 na ulici Labská v Brně,, 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 13, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 
31, na ulici Labská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62 
620 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši  89 508 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno–Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 22 v 6. podlaží domu č. o. 41 na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 22, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 
41, na ulici Dunajská v Brně“ byl vybrán uchazeč: Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62 
620 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve 
výši  89 508 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno–Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Oznámení k uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí že nedošlo k uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 21, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00068, Svoboda a syn, s.r.o 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00068 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, zastoupené starostou 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, 
s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 13, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 89 508 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00068 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.08.2017. 
 

 
 



5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00067, Svoboda a syn, s.r.o 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00067 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno–Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 22, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 89 508 Kč bez DPH. Smlouva 
o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno–Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00067 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.08.2017. 
 
6. TJ Tatran Starý Lískovec – Podání dovolání k NS 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  Rozsudek  Městského soudu v Brně ze dne 
27.6.2016 č. j. 42 C 241/2015-96 a Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18.5.2017 č. j. 18 
Co 268/2016-129, souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti Rozsudku 
Krajského soudu v Brně ze dne 18.5.2017 č. j. 18 Co 268/2016-129. Dovolání vyhotoví JUDr. 
Milan Bedroš, advokát se sídlem v Brně, Pekárenská 330/12 a bude předloženo Radě MČ 
k odsouhlasení. Náklady spojené s podáním dovolání ponese pan JUDr. Milan Bedroš pro 
případ jeho zamítnutí. 
 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady MČ JUDr. Milanu Bedrošovi. 
 
7. Pronájem pozemků pod garážovými dvory 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  

1) s ukončením stávajících nájemních smluv výpovědí s obecnou 3 měsíční výpovědní lhůtou:  
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno (paní Zdeňka Bilíková zemřela) – 

smlouvy čj. 09 2 500 14 00070  a 09 2 500 08 00017,  

b)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno – smlouva čj. 09 2 500 15 00002,   

c)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prvý bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 109 00 Praha, druhá 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, smlouva čj. 09 2 500 15 000239,  

d)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno – smlouva čj. 09 2 500 15 00085 a  

2) s uzavřením 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) 

1665/4 248 1/16 
xxxxxxxxxx, 625 00 Brno Bilíková Lenka, Sevastopolská 
357/3, 625 00 Brno   

1665/4 248 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kyjevská 309/15, 625 00Brno 

1943 758 1/52 ČENYSTAV, s. r. o., Dunajská 172/23, 625 00 Brno  



2527/1 688 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 414/9, 625 00 Brno 

2527/1 688 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno 

2527/1 688 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno 

2707 714 1/55 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno 
 

a ukládá OVš předložit výpovědi starostovi MČ k podpisu a vyzvat nové nájemce k uzavření 
smluv o nájmu části pozemku pod garážovými dvory podle vzorové smlouvy schválené Radou 
MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119 do 15 dnů po vyhotovení zápisu z 85. schůze rady MČ.  

Podpisem nájemních smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. 
Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 

8. Vyjádření ke studii odstavných a parkovacích stání Sevastopolská 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vybudováním nových odstavných a parkovacích 
stání na ulici Sevastopolská podle žádosti ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 
Ostopovice a výkresu 05 – Studie varianta 3 doručených dne 7. 6. 2017. 

 
9. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
ve výši 51 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 a to od společnosti IBM Česká 
republika spol. s r.o. na realizaci projektu „Purchase of IT equipment and funiture.“ V rámci 
tohoto projektu bude pořízen nábytek a IT potřeby pro mateřskou školu příspěvkové 
organizace.   
 
10. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 17 848 Kč pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 a to od nadace WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 2017/2018.  
 
11. Rozpočtové opatření č. 22 – rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 22, které je přílohou tohoto bodu jednání 
a  p o v ě ř u j e  vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou 6 měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.07.2017.   

 

 


