
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 

Informace z usnesení 49. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 01.07.2020 

 
1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Pronájem volných bytů 
16. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 35 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 3+1 
18. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíc červen r. 2020 – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. xx na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně 
21. Návrh na úpravu místní úpravy provozu – umístit značky upravující přednost na křižovatce 

Dunajská x Vltavská    
22. Návrh na úpravu místní úpravy provozu – ul. Labská    
23. Návrh na úpravu dopravního značení – ul. Kosmonautů      
24. Schválení návrhu místní úpravy provozu – značky upravující přednost na křižovatce ulice 

Klobásova, U Hřiště, Jemelkova, Kroupova    
25. Žádost o ponechání vyhrazeného parkování pro osobu TP  
26. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
27. Kritéria pro odměňování ředitelů ZŠ a MŠ námi zřízených příspěvkových organizací v MČ 

Brno-Starý Lískovec ze strany zřizovatele      
28. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec ze strany zřizovatele    
29. Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2020   
30. Rozpočtové opatření č. 18 — navýšení materiálu v oddílu Statní správa a územní 

samospráva       
31. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27             
32. Pověření k nakládání s reprezentační položkou   
33.  Návrh SOD č. 09 9 500 20 00040 na realizaci veřejné zakázky ,,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“ 



   

34. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
47, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2020.   
 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
45, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2020.   
 

3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 4, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2020.   
 

4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 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 31.08.2020.   
 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
34, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2020.   
 

6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
29, 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 Bc. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.07.2020.   



   

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.07.2020.   
 

8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č.11, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2020.   
 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 37 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 31.08.2020.   
 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2020.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.07.2020.   
 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.08.2020.   



   

13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, 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 31.07.2020.   
 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2020.   
 

15. Pronájem volných bytů 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
37, Brno, vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 001/20, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 1+kk, pronájem s 
předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 002/20, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pronájem bytu č. 24 v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, 
reg. č. 003/20, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 120.000 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky městské části Brno-Starý Lískovec uzavření Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 120.000 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a po úhradě výše uvedené částky městské části Brno-Starý Lískovec uzavření Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 1+kk, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 120.000 Kč, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky městské části Brno-Starý 
Lískovec uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 
1, Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Darovací smlouvy a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání, 
 
Ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.07.2020,   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2020. 



   

16. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6, o 
velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 2 roky, stanovené 
nájemné, a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2020.  
 

17. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 35 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 3+1 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00035 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 35, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu k 
bytu č. 09 9 400 20 00035 smluvním stranám k podpisu do 31.07.2020. 
 
18. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 21, velikost 
1+kk, byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním 
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 

19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, na dobu 
určitou 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.07.2020.  
 

20. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíc červen r. 2020 – Božena 

Mádlová, nar. 16.03.1954, nájemce bytu č. 14 na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje paní xxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. xx na ulici 
Sevastopolská č. o. 11 v Brně, dodatečnou slevu z nájemného za měsíc červen r. 2020, která činí 
1.281 Kč, ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.  
 

21. Návrh na úpravu místní úpravy provozu – umístit značky upravující přednost na křižovatce 

Dunajská x Vltavská    

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k dopracování. 

 

 

 



   

22. Návrh na úpravu místní úpravy provozu – ul. Labská    

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem na obnovu vodorovného dopravního 
značení V12b na ul. Labská před vjezdem do areálu školní jídelny ZŠ Labská 27, které bylo zrušeno 
Opatřením obecné povahy, stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na ul. 
Labská, dne 27.05.2020, které vydal Odbor dopravy Magistrátu města Brna pod č.j.: 
MMB/0212235/2020/HA. Ukládá OVŠ odeslat tento požadavek Odboru dopravy MMB. 
 

23. Návrh na úpravu dopravního značení – ul. Kosmonautů      

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem na úpravu dopravního značení na ul. 
Kosmonautů, a to vyznačit před vstupy do chodníku na vozovce před domy ul. Kosmonautů 7 a 9 
žlutou klikatou čáru V12a, kterou je zakázáno stání, případně V12c, kterou je zakázáno zastavení. 
Toto značení navrhuje realizovat před všemi vstupy do vozovky z chodníku na ul. Kosmonautů 1-
15, mimo vstupy do vozovky před domem ul. Kosmonautů 11, kde Rada městské části Brno-Starý 
Lískovec projednala pod bodem č. 24/33 RMČ dne 18.12.2019 návrh na realizaci přechodu pro 
chodce. Požadavek byl na OD MMB odeslán dne 19.12.2019. V případě, že tento přechod pro 
chodce nebude realizován, navrhujeme i zde vyznačit vodorovné dopravní značení zakazující stání 
případně zastavení automobilů před vstupy do chodníku. 
 
Ukládá OVŠ odeslat Odboru dopravy MMB návrh ke stanovení dopravního značení a návrh 
projektu DZ požaduje předložit k opětovnému schválení. 
 

24. Schválení návrhu místní úpravy provozu – značky upravující přednost na křižovatce ulice 

Klobásova, U Hřiště, Jemelkova, Kroupova    

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem úpravy provozu, která spočívá ve 
výměně tabulek u značek upravujících přednost na křižovatce ulic Klobásova, U Hřiště, Jemelkova a 
Kroupova a je zpracována na výkresové dokumentaci s názvem akce Ulice Klobásova, Jemelkova, U 
Hřiště, Kroupova – MK, č. zakázky 0395-2020, zpracovatel Brněnské komunikace, a.s. Ukládá 
Brněnským komunikacím, a.s., sdělit výsledek jednání. 
 

25. Žádost o ponechání vyhrazeného parkování pro osobu TP  

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby Ing. Karlu Tůnovi, bytem ul. 
Kosmonautů 7, Brno, byl vydán samosprávný souhlas k žádosti o vyhrazené parkování pro fyzickou 
osobu a ukládá OVš sdělit toto usnesení příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je pro 
místní komunikace ZÁKOS Odbor dopravy Magistrátu města Brna, k zajištění zrušení vyhrazeného 
parkování. Ukládá sdělit výsledek projednání žadateli. 
 

26. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Specifikace poskytovaných služeb elektronických 
komunikací č. 375526 ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací č. 214521 ze 
dne 9.8.2013. Specifikace poskytovaných služeb elektronických komunikací č. 375526 se uzavírá 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně účastníka a 
společností SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, IČ: 25517767, na straně 



   

poskytovatele. Předmětem této Specifikace je navýšení rychlosti připojení a navýšení měsíční 
paušální ceny za poskytování služby, která činí 1 999,- Kč včetně DPH. Ukládá OVV zajistit podpis 
Specifikace oběma smluvními stranami. 
 

27. Kritéria pro odměňování ředitelů ZŠ a MŠ námi zřízených příspěvkových organizací v MČ 

Brno-Starý Lískovec ze strany zřizovatele      

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 

 

28. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec ze strany zřizovatele    

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 

 

29. Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2020   

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k dopracování.  

 

30. Rozpočtové opatření č. 18 — navýšení materiálu v oddílu Statní správa a územní samospráva       

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

31. 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 
20.203 Kč. 
 

32. Pověření k nakládání s reprezentační položkou   

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec svěřuje starostovi městské části Brno-Starý Lískovec v souladu s § 
102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
pravomoc rozhodovat o poskytování věcných darů z prostředků oddílu 61 rozpočtu městské části 
Brno-Starý Lískovec na příslušný kalendářní rok. Maximální částka pro jednotlivý věcný dar je 
stanovena ve výši 20 000 Kč na jednoho obdarovaného v jednom kalendářním roce. 
 

33. Návrh SOD č. 09 9 500 20 00040 na realizaci veřejné zakázky ,,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“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
20 00040 mezi zadavatelem veřejné zakázky „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“, 
jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 



   

Krásným a zhotovitelem firmou BOSS engineering, spol. s r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice, IČ: 
03704271 zastoupenou Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem společnosti a pověřuje starostu MČ 
jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

34. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-

Starý Lískovec“ 

      

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  

1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů 
v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec 

2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci Oprava bazénové vany vč. dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-
Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 

3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

1. IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 616 00 Brno, IČO: 44012888 
2. Ing. arch. Jiří Kolomazník, Vodova 26, 612 00 Brno, IČO: 87176718 
3. Pam Arch s.r.o, Vránova 1241/3, Brno 621 00, Řečkovice, IČO: 26289491 
4. ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, Štýřice, 63900 Brno, IČO: 28320816 
5. Ing. Petr Šoukal, Družstevní 1185/3, Brno 621 00, IČO: 13669702 

 
4. 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. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
5. v případě, že se žádný z vybraných uchazečů nezúčastní výběrového řízení, zveřejnit záměr 

městské části Brno-Starý Lískovec na profilu zadavatele, kdy zadávací podmínky na základě 
příkazní smlouvy zpracuje spol. ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290 

a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 


