
Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.08.2017 
 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 38, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno–Starý Lískovec 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, 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 uvedený dodatek 
k nájemní smlouvě smluvním stranám k podpisu do 31.08.2017.   

 
2. Centralizovaný nákup energií na rok 2018 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání na 
pořízení dodávek elektrické energie a zemního plynu pro rok 2018 mezi Statutárním městem 
Brnem se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno, 
zastoupeným primátorem Ing. Petrem Vokřálem a Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno–Starý Lískovec se sídlem v Brně, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným Mgr. Vladanem 
Krásným na období od 01.04.2018 do 31.12.2018, pověřuje starostu městské části Brno-Starý 
Lískovec podpisem výše uvedené dohody. 
 
3. Nabídkové řízení - ,,Provedení opravy střešního pláště bytového domu na ulici Labská 
č. o. 29 – přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci,, - smlouva o dílo 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00079, která bude 
uzavřena mezi stranami: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené starostou městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. 
Vladanem Krásným na straně objednatele a Ing. Roman Benža – IZOPOL, se sídlem 
Merhautova 3, 613 00 Brno na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je oprava střešního 
pláště bytového domu na ulici Labská 29 – přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci v rozsahu 
předaného položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky za dne 27. března 2017. 
 
Smlouva o dílo č. 09 9 400 17 00079 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00079 smluvním 
stranám k podpisu do 22.08.2017. 
 
4. 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 00083, která bude 
uzavřena mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 
Brno, 625 00 jako objednatel a společnost MTc-stav s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno jako 
zhotovitel, kde předmětem smlouvy je výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 
9, Brno-Starý Lískovec za dohodnutou cenu 873.384,60 Kč bez DPH. 



 
Předmětná 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 00083 smluvním straním k podpisu do 31.08.2017. 
 
5. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouvy darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti a smlouvy darovací mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedenými 
subjekty, na straně zájemce. 
 
IČO: 25524241 KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 12191949 Vratislav Šustr,  Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou 
IČO: 64509931 ŠIMEK 96, spol. s.r.o., Brno, Herčíkova 17, 612 00  
IČO: 12186830 Ing. Roman Benža, Merhautova 925/3, 613 00 Brno  
IČO: 48908746 FCC  Žabovřesky, s.r.o., Brno, Korejská 4, PSČ 61600 
IČO: 26255618 DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
IČO: 26915791 PRESL s.r.o., Brno, Komárovská 663/3, PSČ 617 00  
IČO: 45476969 Delika lahůdky. s.r.o., U hřiště 654/21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec 
IČO: 25548531 Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno    
IČO: 25504011 ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany 
 
a pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 26.8.2017.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 23.9.2017 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Návrh na provedení změny dopravního značení, ulice Bosonožská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s požadavkem na úpravu dopravního 
značení na ulici Bosonožská a to tak, že: 
 
a) od křižovatky Jemelkova do ulice Bosonožská vyznačit alespoň v délce 8 m po pravé straně 
žlutý pruh, úsek zastavení a stání, VDZ V 12c 
b) v úseku přechodu pro chodce mezi ulicemi Jemelkova a U Hřiště snížit rychlost jízdy na 30 
km/h 
 
Ukládá OVŠ odeslat žádost o úpravu dopravního značení na OD MMB, Kounicova 67, 601 67 
Brno, ke stanovení dopravního značení ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 o provozu na 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v termínu do 15 dnů od vyhotovení 
zápisu a odeslat informaci o projednání o projednání žadateli. Návrh na provedení změny 
dopravního značení a Odpověď žadateli je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



7. Rozpočtové opatření č.24 – dar na opravu hřiště Bosonožská, pohřebné, srážkové 
vody objektu Krymská 2, SPOD – rozdělení dotace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
8. Rozpočtové opatření č. 25 – udržovací práce hygienických místností v MŠ Labská –  
navýšení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 25, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
9. Reklamní zařízení na p. č. 2395/2 – vyjádření k podanému odvolání REALMEDIA 
s.r.o. – Pokračování 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 
a) souhlasí 
1) s návrhem společnosti REALMEDIA s r. o., se sídlem Bellova 1, Brno (SPOLEČNOST) 

uvedeným v odvolání proti rozhodnutí OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec čj. 
MCBSLI/01381/17 ze dne 6. 3. 2017, kterým bylo nařízeno odstranění stavby: „odstranit 
reklamy z oplocení na pozemku p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec, přičemž ocelová 
konstrukce oplocení zůstane zachována“ 

2)  s autoremedurou výše označeného rozhodnutí OVÚP ÚMČ a 

b) ukládá OVš: 

požádat OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec o dodatečné povolení dočasné stavby – oplocení na 
pozemku p. č. 2395/2 k. ú. Starý Lískovec . 
 
10. Prostor pro kampaň k volbám ve Starolískoveckém zpravodaji 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání na návrh paní radní JUDr. 
Jiřiny Továrkové. 
 
11. Vyjádření ke zřízení služebnosti – prodejna květin 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením služebnosti pro vodovodní přípojku 
v pozemku p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec pro dočasnou stavbu prodejny na tomto pozemku, 
pro žadatelku paní Miroslavou Marečkovou, se sídlem Hoštická 68, Brno, IČ 64502082. 

 
12. Pronájem pozemků pod garážovými dvory 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec 

a) schvaluje  
předložený návrh dohody o skončení nájmu pozemku jako dohodu vzorovou a pověřuje 
vedoucí(ho) odboru všeobecného ÚMČ Brno-Starý Lískovec (OVš) k podpisu takových dohod 



spadajících do působnosti OVš, ve věcech týkajících se kompetence městské části Brno-Starý 
Lískovec v rozsahu svěřeném městské části Brno-Starý Lískovec Statutem města Brna,   

b) souhlasí  
1) s uzavřením dohod o ukončení stávajících nájemních smluv k 31. srpnu 2017 – podle 
předložené vzorové dohody s:  

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno – smlouvy čj. 09 2 500 15 00070,  

b)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – smlouva čj. 09 2 500 15 00243 (pan xxxxxxxxxxx zemřel),   

c)  xxxxxxxxxxxxxxxx – smlouva čj. 09 2 500 04 00102,  

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, 
zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a vlastníky garáží: 

pozemek pod garáž. dvorem  

p. č. 
celková 

výměra v m 2 
ideální 
podíl 

subjekt (budoucí nájemce) 

2527/1 688 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2527/1 688 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2527/1 668 1/76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2635 393 1/26 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

a ukládá vyzvat neprodleně původní nájemce k uzavření dohod o skončení nájmu k 31. 8. 2017 
a nové nájemce vyzvat 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 87. schůze rady MČ.  

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

13. Parkovací objekt Kampus – technická studie 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti předložené technické studii na parkovací 
objekt Kampus zpracované projekční kanceláří K4 a. s. a označené 06/2017 a ukládá OVš 
sdělit stanovisko MČ Brno-Starý Lískovec obratem Odboru dopravy MmB. 
 
14. Pronájem pozemku p. č. 2329/1 pod restaurační zahrádkou 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí: 
 
1) se zněním návrhu smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Starý Lískovec pod 

restaurační zahrádkou u restaurace v Brně, U Hřiště 21b, č. p. 640, která je přílohou tohoto 
bodu jednání, 

2)  s podáním žádosti o předchozí souhlas rady města Brna s uzavřením této nájemní smlouvy 
mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a vlastníky uvedené restaurace, fyzickými osobami podnikajícími: 
Petrem Hanákem,  IČ 47390344, se sídlem Matulkova č. 1736/4, Brno, Tomášem Prokešem, 
IČ 03090213, se sídlem Hvozdecká 1293/4, Brno a Ing. Zdeňkem Sklenářem, IČ 02309122, 
se sídlem Božetěchova 3021/19, Brno, 



a stanoví nájemné pro rok 2017 ve výši 150,- Kč za m2 a rok a ukládá OVš podniknout 
příslušné kroky k získání předchozího souhlasu rady města Brna a následnému uzavření 
smlouvy o nájmu předmětného pozemku. 

 

15. Výběrové řízení: Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných 
zakázek podle zákona č. 137/2007 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nabídku firmy ikis s.r.o. jako ekonomicky 
nejvýhodnější pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Komplexní organizační a věcné 
zajištění zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2007 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek“ a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno–Starý Lískovec, na straně příkazce a firmou  ikis, s.r.o., se sídlem Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290, na straně příkazníka. Předmětem této smlouvy je výkon 
práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením veřejných zakázek v souladu se § 151 
odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příkazní 
smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVV sdělit firmám výsledek výběrového řízení do 10 dnů od schválení v RMČ a 
zajistit uzavření Příkazní smlouvy do 20 dnů od jejího schválení v RMČ. 
 
16. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci ,,Výstavba nového 
sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Výstavba nového 
sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 
13.500.000Kč včetně DPH a projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala 
na základě schválené smlouvy firma JANEPA, a.s., Zengerova 2, 615 00 Brno, IČ: 26916606 
z 05/2017, která je uložena na ÚMČ-OVš a souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, v souladu s  příkazní smlouvou schválenou na 87. schůzi RMČ zahájila 
činnost pro zadání veřejné zakázky na akci: „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., 
Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění příkazní smlouvy do 30 dnů po vyhotovení zápisu 
z RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
17. Dodatek č.1 k SOD č. 09 9 500 00047 na akci ,,Udržovací práce hygienických 
místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00047 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
„Udržovací práce hygienických místností v MŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“, 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 jeho podpisem. 
Dodatek č.1 je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVš vyzvat do 14 dnů firmu  JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 46, 602 00 Brno, IČ: 277 
32 941 k podpisu dodatku č.1 ke SOD č. 09 9 500 17 00047. 
 
 



18. Oprava účelové komunikace – Sluníčka 1, Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby v souladu s §11 zák. č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek byla oprava účelové komunikace zadána společnosti Brněnské 
komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice. 

Ukládá OVš na základě cenové nabídky odeslat objednávku na realizaci opravy účelové 
komunikace. 

19. Oprava účelové komunikace – Sluníčka 2, Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby v souladu s §11 zák. č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek byla oprava účelové komunikace zadána společnosti Brněnské 
komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice 

Ukládá OVš na základě cenové nabídky odeslat objednávku na realizaci opravy účelové 
komunikace.  

 
 
 
 
 
 


