
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 102. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.03.2018 
 
1. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o proplacení daně z převodu nemovitosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zaplacením daně z nabytí (převodu) nemovitostí za 
bytovou jednotku č. 593/11, v bytovém domě Osová č. o. 6 v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 
593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 na společných částech 
domu č. pop. 593 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Odůvodnění: 
Kupní smlouva o převodu vlastnictví výše uvedeného bytu, č. smlouvy 09 9 400 17 00084, byla 
uzavřena dne 05.09.2017.  
 
Podpisem předmětné smlouvy manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx souhlasili se všemi jejími 
podmínkami, tedy i s podmínkou uvedenou v čl. VI. této smlouvy – Daň z převodu nemovitostí 
uhradí kupující dle platných právních předpisů. Toto ustanovení kupní smlouvy je v souladu se 
zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Uplatnění inflačního navýšení paušální ceny servisních služeb – OTIS a.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rozpis nové měsíční paušální ceny za servis výtahů 
platné od 01.02.2018, ve kterém společnost OTIS a. s. v souladu se smlouvou č. 09 9 400 98 00263 
(K5547), jejímž předmětem jsou kompletní servisní služby výtahů v bytových domech na ulici ulice 
Kosmonautů č. o. 17 a 19 a na ulici Sevastopolská č. o. 11, přistoupila k úpravě paušální ceny 
servisních služeb uplatněním inflačního indexu s ohledem na výši inflace za rok 2017. Průměrná 
roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců 
roku 2017 proti průměru 12 měsíců roku 2016 činila v České republice 2,5 %. 

Původní paušální cena (cena do 31.01.2018) činila 4.570 Kč za jeden měsíc, nynější paušální cena 
(cena od 01.02.2018) činí 4.682 Kč za jeden měsíc. 
 
3. Nabídkové řízení – „Oprava podlah v prostorách střediska volného času, ulice Kosmonautů č. 
or. 4, Brno-Starý Lískovec“ – Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu – zadávací dokumentace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání cenové nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu – zadávací dokumentaci „Oprava podlah v prostorách střediska volného 
času na ulici ulice Kosmonautů č. or. 4, Brno-Starý Lískovec“, včetně slepého položkového 
rozpočtu, schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
 
Stavební a malířské práce          
Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou       
IČO: 121 91 949        
DIČ: CZ5907141581 
email: vsustr@volny.cz 



   

Šustr Vratislav, +420 739 561 689 
 
DESIGN PARKET, spol. s r.o. 
Veveří 65, 602 00 Brno 
IČO: 60715502 
DIČ: CZ60715502 
email: a.janoskova@designparket.cz 
Andrea Janošková, +420 739 630 474 
 
IZOPOL  
Merhautova 3, 613 00 Brno 
IČO: 12186830 
email: doklady@post.cz 
Roman Benža, +420 603 412 420 
 
Svoboda a syn, s.r.o. 
Jahodová 524/62, 620 00 Brno 
IČO: 25548531 
DIČ: CZ25548531 
email: informace@sasbrno.cz 
Batelka Luděk, +420 531 029 315 
 
4. Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol, mateřských škol a 
školních jídelen 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje, aby Rada města Brna vyhlásila konkurzní řízení na 
obsazení míst ředitelů/ek těchto mateřských škol, jejichž ředitelkám končí šestileté období výkonu 
práce na pracovním místě ředitele školy: 
 

MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 Mgr. Lucie Žigárdyová  

MŠ Brno, Labská 7 Irena Andrlíková 

MŠ Brno, Oderská 2 Hana Milotová 
  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec požaduje, aby Rada města Brna vyhlásila konkurzní řízení na 
ředitele/ku ZŠ Brno, Labská 27 a odvolala ředitele ZŠ Brno, Labská 27, Mgr. Petra Urbánka. Dále 
ukládá odboru OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brno, odboru 
ŠMT. 
 
5. Umístění reklamního banneru na oplocení Lužánky – SVČ Linka, Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním reklamního banneru na oplocení areálu 
Lužánky  - SVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno. 
 
6. Žádost o stanovisko MČ k PD pro územní a stavební řízení na stavbu: Novostavba BD ul. 
Jemelkova, parc. Č. 280/5 a 282/1 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako správce svěřeného pozemku p. č. 280/1 k. ú. Starý 
Lískovec souhlasí se stavbou: „Novostavba bytového domu ul. Jemelkova, parc. č. 280/5 a 282/1“ 



   

podle předložené dokumentace pro územní a stavební řízení vyhotovené Ing. Vladimírem 
Dokládalem a datované 12/2017. 

7. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2018 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací mezi Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a níže uvedenými příjemci dotací s čísly smluv 099 300 18 00015, 
099 300 18 00016, 099 300 18 00017, 099 300 18 00018, které jsou nedílnou přílohou tohoto 
usnesení 
 
Svaz důchodců ČR                                              30 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených                                             20 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                              20 000,- Kč   
Orel Jednota Brno-St. Lískovec                                 100 000,- Kč 
 
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 9.3.2017 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a 
informování žadatelů. 
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
47, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou 6 
měsíců mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxx 
s tím, že nájemní vztah k předmětnému bytu končí dne 31.3.2018, ukládá OSBB vyzvat nájemce 
k vyklizení bytu. 

 

9. Pronájem objektu Krymská 2 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje jako nejvhodnější nabídku pro pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 1034,52 m2 v budově Krymská č. o. 2, č. p. 399, která je součástí 
pozemku parc. č. 2370 a pronájem pozemku p. č. 2371 k. o rozloze 2 333 m2, vše v katastrálním 
území Starý Lískovec : Jesle Žirafka o.p.s., Drdy 626/58, 641 00 Brno, IČ: 01952412 

Ukládá OVV vést jednání o návrhu nájemní smlouvy a předložit návrh nájemní smlouvy ke 

schválení RMČ. 

 


