
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 13.02.2019 
 

1. SOD 09 9 400 19 00010 - IZOPOL 
2. SOD 09 9 400 19 00009 - PRESL  
3. Úprava výše nájemného u „Dodatků“ ke smlouvám 
4. Vzorové smlouvy o nájmu bytu 
5. Vzorový „Dodatek“ ke smlouvám o nájmu bytů 
6. Vzorové „Dodatky“ o poskytnutí slevy z nájemného    
7. Pronájem volných bytů 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu –xxxxxxxxxxxxx 
9. Způsob pronájmu uvolněného bytu                                                               
10. Společný nájem bytu Labská 33/29 
11. Společný nájem bytu Labská 29/29 
12. Dohoda o zániku nájmu bytu Kyjevská 1/22 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  - xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxx 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
28. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
29. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
30. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
31. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
32. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
33. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
34. Žádost o příspěvek z FBV MMB – 2. termín 
35. NŘ VZ MR „Provedení oprav v bytě Sevastopolská 9/17“ 
36. NŘ VZ MR „Provedení oprav v bytě Kosmonautů23/40“ 
37. Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ 2019 zájmovým organizacím 
38. Žádost o reklamní předměty pro jednotu Orel 
39. Ocenění pedagogických pracovníků 2019 
40. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27- I. 
41. RO č. 4 
42. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27- II. 



   

43. Zpráva o hodnocení nabídek, výběr dodavatele na akci „Modernizace infrastruktury ZŠ 
Labská - 3. část" 

44. Výběr zhotovitele VZ MR „Projektová dokumentace – Kamerové zabezpečení 
vytypovaných obecních domů“ 

45. Návrh SOD na realizaci VZ MR „Projektová dokumentace – Kamerové zabezpečení 
vytypovaných obecních domů“ 

46. Výběr zhotovitele na realizaci VZ MR „Zpracování projek. dok. na zateplení objektu 
Krymská 2“ 

47. Návrh SOD na realizaci VZ MR „Zpracování projek. dok. na zateplení objektu Krymská 2“ 
48. Žádost SVJ Dunajská 19 o skácení smrku 
49. Žádost jednoty Orel o vykácení bříz 
50. Úprava dřevin na p.č. 2485/24  
51. Oslovení k podání cenových nabídek VZ MR „Údržba silniční zeleně“ 
52. Návrh SOD č. 09 9 500 19 00001 – VZ MR „Rekonstrukce parku ul. Točná“ 
53. Pronájem části pozemku p.č. 2402/1 – přístup. rampa jednota Orel 
54. Pronájem pozemku p.č. 2405/89 (Jemelkova) – stánek  
55. Revokace usnesení 113. RMČ č. 27 
56. Dodatek č. 1 SOD 09 9 500 18 00079 VZ ,,Opravy fasády byt. domů Dunajská … 
57. Výzva k podání cenové nabídky CN VZ MR ,, Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2. část 
58. Přijetí uchazečů do ZJ SDH 
59. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 09 9 400 07 00256 (10117B) - Vodafone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. NŘ VZ MR „Provedení oprav v bytě Sevastopolská 9/17“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 17, situovaném ve 4. podlaží domu č. or. 9, na ulici Sevastopolská 
v Brně“ provedla společnost: PRESL, Komárovská 3, 617 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 439.982 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 běžných 
obecních bytů. 
 
2. NŘ VZ MR „Provedení oprav v bytě Kosmonautů23/40“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 40, situovaném v 5. podlaží domu č. or. 23, na ulici ul. Kosmonautů 
v Brně“ provedla společnost: Ing. Roman Benža – IZOPOL, Merhautova 3 
613 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
235.465.20 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 běžných 
obecních bytů. 
 
3. Úprava výše nájemného u „Dodatků“ ke smlouvám 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání do příští RMČ. 
 
4. Vzorové smlouvy o nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou a 
vzorovou smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou s poskytnutím daru, při pronájmu uvolněných 
obecních bytů. Předmětné smlouvy o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.  
 
5. Vzorový „Dodatek“ ke smlouvám o nájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu běžného obecního 
bytu, který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
6. Vzorové Dohody o poskytnutí slevy z nájemného    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorovou Dohodu o poskytnutí slevy z nájemného a 
vzorovou Dohodu o poskytnutí slevy z nájemného pro byty zvláštního určení. Předmětné dohody 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
 
 
 



   

7. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
35, Brno, vel. 2+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 016/18, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. 27 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Darovací 
smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání, ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2019, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.03.2019. 
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
Magistrátu města Brna s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 13, v bytovém domě na ulici 
ulice Kosmonautů č. o. 23 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 č. 13, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 
23 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.08.2019.   
 
9. Způsob pronájmu uvolněného bytu   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Labská č. o. 29, byt č. 15, velikost 2+kk 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
10. Společný nájem bytu Labská 33/29 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 29, v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat 
nájemce o usnesení do 28.02.2019.   
 
 



   

11. Společný nájem bytu Labská 29/29 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 29, v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat 
nájemce o usnesení do 28.02.2019.   
 
12. Dohoda o zániku nájmu bytu Kyjevská 1/22 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00002 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 22, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 19 00002 
smluvním stranám k podpisu do 28.02.2019. 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 28.02.2019. 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 9, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou 
ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2019.   
 
15. 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. 
28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.03.2019.   
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu k výše 
uvedenému bytu na dobu určitou 3 měsíce s dodatkem: bude-li dlužná částka včetně poplatků 
z prodlení uhrazena ve lhůtě do 30.03.2019, 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 smluvním stranám k podpisu do 28.02.2019.   
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
27, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.03.2019.   
 
21. 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. 
30, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 
 
 
 



   

22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 
23. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
24. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
18, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 28.02.2019.   
 
26. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 
27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 



   

28. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
24, v bytovém domě na ulici ul. 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 
29. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
37, v bytovém domě na ulici ul. 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2019.   
 
30. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
45, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2019.   
 
31. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici ul. 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.   
 
32. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
26, v bytovém domě na ulici ul. 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 28.02.2019.   
 
33. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
27, v bytovém domě na ulici ul. 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 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2019.  
  
34. Žádost o příspěvek z FBV MMB – 1. termín 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby městská část Brno-Starý Lískovec požádala 
v souladu se „Zásadami pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu 
města Brna“ Bytový odbor Magistrátu města Brna o poskytnutí příspěvku z Fondu bytové výstavby 
na níže uvedenou připravovanou stavbu: 
 
5.1. Rekonstrukce a modernizace obecního bytového fondu 
5.1.6. Zřízení kamerového systému a domovnického bytu v obecním bytovém domě 
Na zřízení kamerového systému ve stávajícím obecním bytovém domě lze poskytnout městské 
části příspěvek ve výši 100 tis. Kč pro dům do 12 bytových jednotek nebo 150 tis. Kč pro dům nad 
12 bytových jednotek. 
 
Záměrem městské části Brno-Starý Lískovec je provést kamerové zabezpečení obecních bytových 
domů na ulici Dunajská č. or. 37, 39, 41, 43, 45, Labská č. or. 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská č. or. 
1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská č.or. 2, 4, 6, 8, Kyjevská č. or. 1, 3, Vltavská 2, ulice Kosmonautů č. or. 17, 
19, 23. Jedná se o 26 obecních bytových domů nad 12 bytových jednotek. Městská část tedy může 
žádat o příspěvek z FBV ve výši 26x150 tis. Kč, což činí 3,9 mil. Kč, pověřuje starostu podpisem 
Žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby – k 1. termínu roku 2019 dle 
Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města na výše 
uvedenou připravovanou stavbu. 
 
35. SOD 09 9 400 19 00010 – IZOPOL 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00010 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Ing. Roman Benža - IZOPOL, 
Merhautova 3, 613 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 40, o velikosti 1+kk, nacházejícím se v 5. podlaží 
domu č. or. 23 na ulici ul. Kosmonautů v Brně v celkové ceně 235.465,20 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 běžných obecních bytů a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00010 smluvním stranám k podpisu v termínu do 28.02.2019. 
 
36. SOD 09 9 400 19 00009 - PRESL  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00009 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a PRESL, s. r. o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách v bytě č. 17, o velikosti 3+1, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 9 na 
ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 439.982 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 běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 



   

jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00009 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 28.02.2019. 
 
37. Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ 2019 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 19 00013, 
099 300 19 00014, 099 300 19 00015, které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání 
 
Spolek seniorů Starý Lískovec-nová zástavba, z.s.  20 000,- Kč                                 
Svaz tělesně postižených                                             20 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                              15 000,- Kč   
 
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 15.3.2019 a OSŠK k rozeslání těchto smluv a 
informování žadatelů. 
 
38. Žádost o reklamní předměty pro jednotu Orel 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ Brno-Starý 
Lískovec žadateli v rámci pořádání Dětského maškarního karnevalu. 
 
39. Ocenění pedagogických pracovníků 2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne 
učitelů v roce 2019 do  
I. kategorie – „Výrazná pedagogická osobnost“ Mgr. Lenku Špačkovou 
 
a pověřuje OSŠK sdělením usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brna, odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 15.2.2019 k rukám PhDr. Marie Klusoňové. 
 
40. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27- I. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 115.537,00 Kč. 
 
41. RO č. 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bod jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
42. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27- II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 5.298,90 Kč. 
 
 
 
 



   

43. Zpráva o hodnocení nabídek, výběr dodavatele na akci „Modernizace infrastruktury ZŠ 
Labská - 3. část" 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu FLAME Systém s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 3.část – pomůcky“ a ukládá OVš 
informovat firmu ikis, s.r.o. o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 3.část – 
pomůcky“. Zároveň pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu oznámení o výběru dodavatele. 
Zpráva o posouzení nabídky a oznámení o výběru dodavatele je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
44. Výběr zhotovitele VZ MR „Projektová dokumentace – Kamerové zabezpečení vytypovaných 
obecních domů“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Bohdan Šuráň jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Kamerové zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, 
Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, 
Kosmonautů 23, Kosmonautů 17, 19, Brno-Starý Lískovec – Projektová dokumentace“ ukládá OVš 
informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
45. Návrh SOD na realizaci VZ MR „Projektová dokumentace – Kamerové zabezpečení 
vytypovaných obecních domů“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 19 00016 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Kamerové zabezpečení obecních domů 
Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 
8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17, 19, Brno-Starý Lískovec – Projektová 
dokumentace“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Bohdanem Šuráněm, Jílkova 120, 615 00 
Brno, IČ: 68110197 a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
46. Výběr zhotovitele na realizaci VZ MR „Zpracování projek. dok. na zateplení objektu Krymská 
2“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace 
na zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ a ukládá OVš informovat firmy o výsledku 
nabídkového řízení. 
 
47. Návrh SOD na realizaci VZ MR „Zpracování projek. dok. na zateplení objektu Krymská 2“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo č. 09 9 500 19 00012 
mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na 
zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ 
Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Jiřím 
Šlanhofem, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 a pověřuje starostu MČ jejím 
podpisem. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 



   

 
48. Žádost SVJ Dunajská 19 o skácení smrku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks smrků (č. 1  a 2 ZP), rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2315/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 19, dle žádosti Společenství vlastníků 
Dunajská 19, Brno, Dunajská 174/19, 625 00 Brno, IČ 29362709 a Znaleckého posudku č. 452-
1/2019. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
25. 2. 2019. 
 
49. Žádost jednoty Orel o vykácení bříz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 2 ks bříz bílých, rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2405/85 a 2405/86 k. ú. Starý Lískovec, ul. Kurská 3, dle žádosti Orel, Kurská 
792/3, 625 00 Brno, IČ 00544833 a Znaleckého posudku č. 453-1/2019. Břízy budou upraveny 
řezem. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
25. 2. 2019. 
 
50. Úprava dřevin na p.č. 2485/24  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pěstební zásah 11 ks hlošin úzkolistých, rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p. č. 2485/24 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 14, dle Znaleckého posudku 
č. 402-1/2018. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit úpravu dřevin do 31. 3. 2019. 
 
51. Oslovení k podání cenových nabídek VZ MR „Údržba silniční zeleně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje:  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na dílo 
„Celoroční komplexní údržba silniční zeleně v MČ Brno-Starý Lískovec“     
 
1. FCC Žabovřesky, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746  
2. Fragula s. r. o., č. p. 304, 664 07 Sivice, IČ 03255018 
3. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931.  
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
  
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 



   

6. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
52. Návrh SOD č. 09 9 500 19 00001 – VZ MR „Rekonstrukce parku ul. Točná“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 19 00001 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358, na stavbu „Rekonstrukce parku ul. Točná na p. č. 550/1, v Brně-
Starém Lískovci“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
53. Pronájem části pozemku p.č. 2402/1 – přístup. rampa jednota Orel 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části (9 m2) pozemku p. č. 
2402/1 k. ú. Starý Lískovec pod přístupovou rampou v zásobovacím dvoře se spolkem OREL se 
sídlem Kurská 792/3, Brno, IČ 00544833 podle předloženého návrhu, stanovuje výši ceny nájmu 
pro rok 2019 ve výši Kč 1.141, souhlasí s valorizací nájemného po uplynutí kalendářního roku 
inflačním koeficientem stanoveným Českým statistickým úřadem, popř. jeho nástupcem, za 
uplynulý kalendářní rok (tzv. meziroční inflace) v případě, že navýšení bude vyšší nebo se bude 
minimálně rovnat ceně aktuálního poštovného za dopis s dodejkou výhradně do vlastních rukou 
adresáta. 

 
54. Pronájem pozemku p.č. 2405/89 (Jemelkova) – stánek  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smlouvy 
čj. 09 2 500 16 00083 o nájmu pozemku p. č. 2405/89 k. ú. Starý Lískovec uzavřené mezi 
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a panem Antonínem Bašným, 
Božetěchova 2284/85, Brno dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody 
schválené na 87. schůzi RMČ dne 16. 8. 2017 pod bodem č. 12a), schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu pozemku p. č. 2402/89 (16 m2) k. ú. Starý Lískovec pod stánkem pro prodej tiskovin, 
tabákových výrobků a balených cukrovinek mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec s p. Michalem Vlachem, Troubsko, Vyšehrad 185/5, IČ 03149358 podle 
předloženého návrhu, stanovuje výši ceny nájmu pro rok 2019 ve výši Kč 500/m/rok.  

Souhlasí s valorizací nájemného po uplynutí kalendářního roku inflačním koeficientem 
stanoveným Českým statistickým úřadem, popř. jeho nástupcem, za uplynulý kalendářní rok (tzv. 
meziroční inflace) v případě, že navýšení bude vyšší nebo se bude minimálně rovnat ceně 
aktuálního poštovného za dopis s dodejkou výhradně do vlastních rukou adresáta. 
 
 
 



   

55. Revokace usnesení 113. RMČ č. 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení bodu č. 27 přijaté 113. schůzi RMČ konané dne 
28.6.2018 ve věci zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Rekonstrukce 
elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 
29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 
23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“, schvaluje stavební práce na akci: „Rekonstrukce 
elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 
29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 
23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 21.692.000,-Kč bez 
DPH, souhlasí s tím, že výběrové řízení bude zadáno tak,  že realizace proběhne kontinuálně (bez 
přerušení) s odloženou splatností za druhou část. Jako první bude tedy provedena první část 
(Labská 29, 31, 33, 35, 37, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3 a Vltavská 2) a následně druhá část 
(Dunajská 37,39,41,43,45, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, Kosmonautů 23 a Kosmonautů 17,19), 
schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala na základě schválené 
smlouvy firma JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 283 44 669, 
která je uložena na ÚMČ-OVš, souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 620 00 
Brno, v souladu s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ konané dne 16.8.2017, zahájila 
činnost pro zadání veřejné zakázky na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Dunajská 37,39,41,43,45, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11, 
Kurská 2,4,6,8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17,19, Brno-Starý Lískovec“, 
ukládá OVš zaslat pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123 a, 623 00 Brno k plnění příkazní 
smlouvy. 
 
56. Dodatek č. 1 SOD 09 9 500 18 00079 VZ ,,Opravy fasády byt. domů Dunajská … 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 18 00079 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Oprava fasády u bytových domů 37-45 na 
ulici Dunajská včetně zasklení balkónů“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Hrušecká stavební spol. 
s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142 zastoupenou Ing. Vladimírem Kubíkem, 
jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č.1 ke SOD je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
57. Výzva k podání cenové nabídky CN VZ MR ,, Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2. část 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí:  
 
1. z důvodu neobdržení cenové nabídky znovu s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu: Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 2.část - nábytek, která je přílohou 
tohoto bodu jednání  
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. KDZ, spol. s .r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, email:kdz@kdz.cz 
2. S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 26966221, 

email:sokgroup@seznam.cz 
3. Life ProKlassa, s.r.o., Těšínská 29, 746 01 Opava, IČ: 03784762, email: nabidky@klassa.cz 



   

 
3. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
8. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
58. Přijetí uchazečů do ZJ SDH 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nových uchazečů do zásahové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
 
●  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
●    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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 je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
59. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 09 9 400 07 00256 (10117B) - Vodafone 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 09 9 400 01 00265 (10117B) o 
nájmu části nemovitosti ze dne 14.08.2001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.06.2011 a Dodatku č. 
2 ze dne 18.07.2016, uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeno Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý 
Lískovec na straně pronajímatele a společností Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí 
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, zastoupené JUDr. Bohumírem Krejčíkem, na základě pověření, 
na straně nájemce, s tím, že z textu Dodatku č. 3 čl. I. Bude vyjmut text odstavce písm. c). Dodatek 
č. 3 k Předmětné smlouvě byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit předmětný Dodatek č. 3 smluvním 
stranám k podpisu do 30.03.2019. 

 
 
 


