
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 28. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 23.10.2019 
 

1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu běžných bytů o poskytnutí slevy z nájemného 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 15 situovaném ve 3. patře domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně.“ 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00075, Šustr Vratislav 
6. Žádost o převod finančních prostředků poskytnutých neinvestičním transferem 
7. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2019 – 2020 
8. Směna pozemků v k. ú. Starý Lískovec, Bohunice – vyjádření 
9. Vytvoření místa zpětného odběru použitých baterií v budově ÚMČ 
10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
11. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec 

na rok 2019 
12. Rozpočtové opatření č. 31 — transfer z města pro SVČ, navýšení FBV z VHČ, poskytnutí 

neinvestičního transferu, přesun v rámci akce Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 
13. Vyklizení bytu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, dlužná částka činí 129.663 Kč, ukládá 
OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, dlužná částka činí 117.827 Kč, 
ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
3. Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu běžných bytů o poskytnutí slevy z nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu běžného bytu o 
poskytnutí slevy z nájemného, který byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 15 situovaném ve 3. patře domu č. or. 8 na ulici Kurská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 15, situovaném ve 3. patře domu č. or. 8, na ulici 
Kurská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 113.766 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00075, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00075 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 15, o velikosti 3+1, nacházejícím se ve 3. patře domu 
č. or. 8 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 113.766 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle 
Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00075 smluvním stranám k podpisu v termínu do 15. 11. 2019. 
 
 
 



   

6. Žádost o převod finančních prostředků poskytnutých neinvestičním transferem 
 

Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o převod finančních prostředků 
poskytnutých neinvestičním transferem v celkové výši 2 400 000 Kč do roku 2020 a termínem 
vyčerpání transferu do 31. 12. 2020 Odboru investic Magistrátu města Brno, Kounicova 67a, 601 
67 Brno a ukládá OVš zajistit odeslání žádosti.  

 
7. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2019 – 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/01/2019 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, se 
sídlem Oderská 260/4, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ Mgr. Vladanem 
Krásným  a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš  Bc. Evou Novosádovou a akciovou 
společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, IČ 25512285 zastoupenou ve věcech 
smluvních generálním ředitelem Ing. Pavlem Roučkem a ve věcech technických energetikem 
společnosti p. Lubomírem Božou ve znění, které je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš 
předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 5 dnů po vyhotovení výpisu z 28. schůze RMČ 
a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. Technické sítě Brno. 

 
8. Směna pozemků v k. ú. Starý Lískovec, Bohunice – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby nesouhlasilo 
se směnou pozemku p. č. 1679/4 k. ú. Starý Lískovec o výměře 159 m2 ve vlastnictví statutárního 
města Brna za pozemek p. č. 1247/108 k. ú. Bohunice o výměře 126 m2, kde vlastníkem je 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a navrhuje, aby pozemek p. č. 1247/108 k. ú. Bohunice, dotčený záměrem 
rozšíření ulice Jihlavské, byl s jeho vlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, majetkově vypořádán 
jiným způsobem, např. směnou za jiný pozemek, příp. vykoupením.  

 
9. Vytvoření místa zpětného odběru použitých baterií v budově ÚMČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s registrací místa zpětného odběru použitých baterií pro 
budovu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4. 
  
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec p. Mgr. Vladana Krásného podpisem registračního 
formuláře, který tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit registrační formulář k podpisu do 
31. 10. 2019.   
 
10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
596.631,00 Kč. 
 
 



   

11. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na 
rok 2019 
 
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 099 200 19 00085 a 
099 200 19 00086, které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání 
 
EUROTABÁK, spol. s r.o.          49.000 Kč 
HAMA TRADING s.r.o.              49.000 Kč 
 
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv do 15.11.2019 a OFIN k rozeslání těchto smluv a 
informování žadatelů. 
 
12. Rozpočtové opatření č. 31  — transfer z města pro SVČ, navýšení FBV z VHČ, poskytnutí 
neinvestičního transferu, přesun v rámci akce Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31 a pověřuje vedoucí OFIN provedením 
rozpočtového opatření neprodleně. 
 
13. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žaloby o vyklizením bytu č. 7 o velikosti 2+0 na 
ulici Labská 153/31 v Brně proti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 


