
Informace z usnesení 86. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 26.07.2017 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 36 v 8. podlaží domu na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 36, situovaném v 8. podlaží domu č. or. 9, na ulici Sevastopolská 
v Brně“ provedla společnost:  PRESL, s. r. o., Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější 
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 313.763  Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí 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. 23 v 6. podlaží domu na ulici Labská č. o. 33 v Brně 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 23, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 33, na ulici Labská v Brně“ 
provedla společnost: Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno jako nejvhodnější 
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  193.700  Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno–Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
bytů. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 20 ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 20, situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 23, na ulici Ulice 
Kosmonautů v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, PSČ 664 
01 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 205.391 
Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, 
která je součástí Radou městské části Brno–Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných 
bytů. 
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 48, v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 48, v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxx 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, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením 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, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje  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, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.08.2017.   

6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 5 na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00064 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 5, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno–Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 00064 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017. 
 
7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 09 2 400 
09 00166 k bytu č. 38, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno–Starý 
Lískovec, a to z důvodu dluhu na nájemném ve výši 82 359 Kč za období listopad 2015 – 
červen 2017, ukládá OSBB sdělit usnesení nájemci do 31.08.2017.   

 
8. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
 
 
 
 
 



9. 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. 4, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 38, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno–Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
na dobu určitou 3 měsíce. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena ve lhůtě 
do 30.10.2017, 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. 

 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   
 

11. 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. 17, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   
 
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. 17, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

13. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
 



14. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2017.   

15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 2, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou 3 měsíce, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bude-li dlužná částka včetně poplatků 
z prodlení uhrazena ve lhůtě do 30.10.2017, 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, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

16. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
17. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 49, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
18. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
19. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 



2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2017.   

20. 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. 24, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

21. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
22. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
23. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

24. Způsob pronájmu bytů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová komise 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 19.03.2008 určila na 
svém 24. jednání, konaném dne 17.07.2017, že byt: Ulice Labská č. o. 33, byt č. 3, velikost 
1+kk – bude pronajat jako předem opravený. 
 
25. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 
1+kk,  



60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce činí 119.068 Kč, reg. č. 010/17, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 119.068 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. 19, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 1+kk mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 

Schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 3+1, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce činí 298.167 Kč, reg. č. 011/17, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 

Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 298.167 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvěo 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. 3, Brno, vel. 
3+1,mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 

Ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   
 
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
26. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, 
Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.  
 
27. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 3, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2017.  
 
28. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, o 
velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené 



nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.08.2017.  
 

29. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 11, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 
2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2017.  
 
30. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. P6, o velikosti 3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, nájemné stanovené pro byty  
pro příjmově vymezené osoby. Platnost smlouvy o nájmu bytu je zde podmíněna uzavřením 
dohody o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu.  
 
 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.  
 
31. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 7, Brno-
Starý Lískovec“ – výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 

1. Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 
rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 9, Brno – Starý Lískovec“.  

Předmětná výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 

2. Seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
W. A. K., spol. s r.o. 
Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 
DIČ: CZ18565832 
IČO: 18565832 
email:  wak@wak.cz 
 
MTc-stav, s. r. o.  
Slunečná 4, 634 00 Brno 
DIČ: CZ699002617 
IČO: 25538543 
email:  mtc-stav@mtc-stav.cz 
 
PRESL, s. r. o. 



Komárovská 3, 617 00 Brno 
DIČ: CZ26915791 
IČO: 26915791 
email: fa.presl@presl.cz 
 
a ukládá Odboru správy budov a bytů zaslat předmětnou výzvu schváleným uchazečům 
v termínu do 31.08.2017. 
 
32. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00074, PRESL, s. r. o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00074 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno–Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost 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. 36, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 8. 
podlaží domu č. or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 313.763 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí 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 00074 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.08.2017. 
 
33. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00073, Svoboda a syn, s. r. o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00073 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno–Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a společnost 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. 23, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 193.700 Kč 
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí 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 00073 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.08.2017. 
 
34. Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00072, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 17 00072 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. 20, o velikosti 2+kk, nacházejícím se ve 3. 
podlaží domu č. or. 23 na ulici Ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 205.391 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí 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 00072 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15.08.2017. 
 



35. Rozpočtové opatření č. 22 –  volnočasový areál Sluníčka – přesun z  investice do služeb 
– sadové úpravy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu 
jednání a   p o v ě ř u j e  vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
36. Přijetí uchazeče do zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového uchazeče do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec : 
 
●  Šustáček Milan, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 642 00  
 
a souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec mezi členem JSDH Brno-Starý Lískovec na 
straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným na 
straně druhé a pověřuje starostu podpisem této dohody. Dohoda jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
37. Zahájení 3.pokosu ploch trávníků veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  zahájení 3. pokosu travnatých ploch veřejné zeleně 
dle SOD č. 09 9 500 14 00001 od 8. 8. 2017. 

Ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto usnesením FALKY, spol. s r.o.  

38. Referenční zakázka ,,Volnočasový sportovně-rekreační areál ,,Sluníčka,, mezi ulicemi 
Oderská, Labská v Brně-Starém Lískovci,, 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlas s podpisem referenční listiny na akci: 
Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – 
Starém Lískovci. Pověřuje starostu jejím podpisem. Referenční listina je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
39. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 17 00051 na akci ,,Rekonstrukce školní zahrady MŠ  
Oderská 2, Brno – Starý Lískovec – 2. část“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě 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 jeho podpisem. 
Dodatek č.1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 

 


