
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 123. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.10.2018 
 
1. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 ve 
výši 64.520,40 Kč. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 31 - prevence ztráty bydlení – neinvestiční transfer, transfer SVČ 
Kosmonautů 4, navýšení příspěvku ZŠ Bosonožská, plot ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, navýšení 
služeb, transfer na fasádu vč. zasklení Dunajská 37-45, oprava studní, sadové úpravy u 
kontejnerových stání, volby - úprava rozpočtu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.31 a pověřuje vedoucí OFIN provedením 
rozpočtového opatření neprodleně.  
 
3. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci 
projektu OBĚDY PRO DĚTI 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole a Mateřské škole, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, příspěvkové organizaci, přijmout účelově určený finanční dar ve výši 19 800,- Kč 
(do konce roku 2018 v částce 7 400, do 28. 6. 2018 v částce 12 400) od nadace WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.  
 
4. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru ve výši 
41 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 a to od společnosti IBM Česká republika spol. 
s r.o. na realizaci projektu „Enhancing space for after school activities to stimulate learning 
experience trough creatice and educational materials“ Projekt je určen pro družinu příspěvkové 
organizace. 
 
5. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru pro MŠ Brno, Ul. Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí daru, kterým je televize Samsung 
v ceně 14 000 Kč MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 a to od Zdeňka Prese. Pověřuje OSŠK informovat o 
tomto usnesení ředitelku školy, paní Mgr. Lucii Žigárdyovou. 
 
6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
Magistrátu města Brna uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 35, v bytovém domě na ulici 
ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve 
výši 57,20 Kč/m2/měsíc dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, účinných od 
01.10.2017, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet 



   

k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, 
souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 35,, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc dle Pravidel 
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, schválených na Z7/29. zasedání 
Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, účinných od 01.10.2017, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018.   
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6 na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00080 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 6, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 
00080 smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018. 
 
8. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 25, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dceru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 25, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská  č. o. 41,, Brno–Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a Lucií Jírovou, nar. 
11.05.1981, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2018. 
 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21 na ulici Labská č. o. 29, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 18 00079 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 18 00079 smluvním stranám k podpisu 
do 31.10.2018. 
 
10. Vyřazení člena a rezignace na pozici velitele zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Brno-Starý Lískovec 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyřazení člena a rezignaci na pozici velitele 
zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec: 
 
● Adamčík Michal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá OSŠK informovat tohoto člena o jeho vyřazení a rezignaci. 
 
 



   

11. Vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyřazení členů ze zásahové Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
 
● Křiček Michal, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
● Slezák Ondřej, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
●    Solfronk Jiří, xxxxxxxxxxxxxx 
 
a ukládá OSŠK informovat tyto členy o jejich vyřazení. 
 
12. Stavba – Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec, výběr zhotovitele díla (veřejná zakázka malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – „Demolice 
a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý 
Lískovec“ pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, 
IČ 03894231 

446 559 1. 

Betafence s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, 
IČ 29197112 

485 446 2. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 4. 10. 2018, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla A+J 
ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231 a ukládá odboru všeobecnému 
s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení 
smlouvu o dílo. 
 

13. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 18 00081 pro zakázku malého rozsahu na stavbu „Demolice 
a výstavba kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 18 00081 uzavíranou mezi 
objednatelem statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 
664 42 Modřice, IČ 03894231, na stavbu „Demolice a výstavba kontejnerových stání na komunální 
odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou 
tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
14. Rozpočtové opatření č. 32 -  služby – Den radnice   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32 a pověřuje vedoucí OFIN provedením 
rozpočtového opatření neprodleně.  
 
 



   

15. Žádost o vyhrazené parkování – samosprávný souhlas 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje realizaci vyhrazeného parkování pro fyzickou osobu před 
domem Klobásova 222/17, 625 00 Brno. Ukládá OVŠ odeslat sdělení žadateli. 
 


