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

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 09.09.2020 

1. Výměna vchodových dveří v nebytovém prostoru Cyklo – Sport na adrese ulice Osová 
č. or. 4, Brno Starý Lískovec 

2. Výměna ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý 
Lískovec 

3. Společný nájem k bytu č. xx, Dunajská č.o. 41, Brno 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx   
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
29. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
30. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
31. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
32. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
33. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
34. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
35. Pronájem volných bytů 
36. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Kurská 2, xxxxxxxxxxxxxx 
37. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Kurská 2, Rebarborka, s.r.o. 
38. Žádost o schválení použití znaku MČ Brno-Starý Lískovec                                                               
39. Rozpočtové opatření č. 24 — přesun v rámci oddílu Požární ochrana, navýšení výdajů 

na materiál, navýšení vlastních příjmů 
40. Smlouva o reklamní činnosti a smlouvy darovací 



1. Výměna vchodových dveří v nebytovém prostoru Cyklo – Sport na adrese ulice Osová  
č. or. 4, Brno Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje, aby realizaci stavby „Provedení výměny 
vchodových dveří v nebytovém prostoru Cyklo-Sport na adrese ulice Osová č. or. 4, Brno-
Starý Lískovec“, provedla společnost IDEAL OKNO s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 88.757,13 
Kč bez DPH. Pověřuje Odbor správy budov a bytů informovat společnost IDEAL OKNO s.r.o. 
o usnesení do 25.09.2020. Pověřuje Odbor správy budov a bytů informovat pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno-Starý Lískovec o usnesení do 25.09.2020. 
 
2. Výměna ohřívače teplé vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby výměnu stávajícího ohřívače teplé 
vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 37, Brno-Starý Lískovec, z důvodu překročení 
jeho životnosti a s tím souvisejících možných dalších havárií vody provedla společnost 
Instalotherm-Veselka s.r.o., K Berce 688/3, 642 00 Brno jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 194.120 Kč bez DPH. Pověřuje Odbor 
správy budov a bytů informovat společnost Instalotherm-Veselka s.r.o. o usnesení do 
25.09.2020. 
 
3. Společný nájem k bytu č. 26, Dunajská č.o. 41, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 26, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec. Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 26, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 30.09.2019. Ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
4. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 42 o vel. 
1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 42, v bytovém domě na ulici ulice 
Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve 
výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. 
příslušného kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního 
města Brna, schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, 
Z7/41. zasedání dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 01.07.2020, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx  
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. 



Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.  
 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 o vel. 
2+kk, v domě zvláštního určení na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno s paní xxxxxxxxxxxxx, 
za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu v domě Francouzská 92 a vyklizený 
byt předá MČ Brno-sever. Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15, v bytovém 
domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje 
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného 
od 01.07. příslušného kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 
20.06.2017, Z7/41. zasedání dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 
01.07.2020, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu v domě 
Francouzská 92 a vyklizený byt předá MČ Brno-sever 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. Ukládá 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 o vel. 
2+kk, v domě zvláštního určení na ulici ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx. Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, v bytovém domě na 
ulici ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené 
nájemné ve výši 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru 
inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 
01.07. příslušného kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 
20.06.2017, Z7/41. zasedání dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 
01.07.2020, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých 
mravů v domě, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy. Ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
7. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty 

ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 4, velikost 1+kk 
ulice Labská č. o. 31, byt č. 32, velikost 3+1 
ulice Kurská č. o. 6, byt č. 18, velikost 1+kk 
ulice Labská č. o. 33, byt č. 25, velikost 3+1 
ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 35, velikost 3+1 



byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním  
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy, 

ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 11, velikost 2+kk 
byl pronajat dle článku 2 odst. 1 – pronájem bytu v odůvodněných případech mimo Pravidla 
města s předchozím souhlasem Rady města dle čl. 3 odst. 6 Pravidel města. 
Odůvodnění: 
Je zájmem městské části předmětný byt nabídnout k pronájmu panu xxxxxxxxxxx, který by 
následně uvolnil byt xxxx, o velikosti 2+1, v budově školky na ulici Oderská č.o. 2. 
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 10, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle 
usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 48, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení 
č. 22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2020.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 21, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení 
č. 22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2020.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 17, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 



upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 
22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2020.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 49, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, do 31.12.2020, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností 
navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit 
uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 12, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle 
usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 6, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle 
usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 11, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
 



16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 15.10.2020.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 11, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 32, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2020.   
 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 20, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   



22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 26, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2020.   
 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 10, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 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 31.10.2020.   
 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 30, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2020. 
 
27.   Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 5, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   



28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
29. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. P7, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
30. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. P6, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
31. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 19, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2020.   
 
32. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 9, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2020.   
 
33. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 17, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2020.   



34. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2020.   
 
35. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Kyjevská 
č. o. 3, Brno, vel. 1+1, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 004/20, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxx. 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 Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxx. Darovací smlouva 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 
30.09.2020, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2020. 
 
36. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Kurská 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání č. 09 2 400 20 00055 mezi smluvními stranami Statutárním městem Brnem,  
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ 
Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, na straně pronajímatele a xxxxxxxxxxxxx, na 
straně nájemce. Předmětem této smlouvy je pronájem nebytového prostoru o celkové 
výměře 94 m2 v bytovém domě v Brně na ulici Kurská č.p. 295, č.o. 2. Nebytový prostor se 
pronajímá za účelem poskytování zdravotních služeb pro děti a dorost a k činnostem 
souvisejícím. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.10.2020 do 30.9.2025. Cena 
nájmu činí 165.586,68 Kč ročně. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání je přílohou 
tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu. 
 
37. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Kurská 2, Rebarborka, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání č. 09 2 400 20 00056 mezi smluvními stranami Statutárním městem Brnem,  
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupeném Mgr. Vladanem Krásným, starostou 
MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, na straně pronajímatele a společností 
Rebarborka, s.r.o., se sídlem Kurská 2, 625 00 Brno, IČ:29248663, na straně nájemce. 
Předmětem této smlouvy je pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 113,36 m2 
v bytovém domě v Brně na ulici Kurská č.p. 295, č.o. 2. Nebytový prostor se pronajímá  
za účelem výkonu oborů rehabilitační a fyzikální medicína, dětská neurologie a fyzioterapeut. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.10.2020 do 30.9.2030. Cena nájmu činí 



209.489,28 Kč ročně. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání je přílohou tohoto 
bodu jednání. Ukládá OVV předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu. 
 
38. Žádost o schválení použití znaku MČ Brno-Starý Lískovec                                                               
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje využití znaku MČ Brno-Starý Lískovec  
na propagačních materiálech na akcích Sportovní den, Starolískovecké hody, Bowlingový 
turnaj, Kateřinský košt vína a Mikulášský turnaj v malé kopané pořádaných organizací Orel 
jednota Brno-Starý Lískovec v roce 2020. 
 
39. Rozpočtové opatření č. 24 — přesun v rámci oddílu Požární ochrana, navýšení výdajů 
na materiál, navýšení vlastních příjmů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
40. Smlouva o reklamní činnosti a smlouvy darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamní činnosti  
a smluv darovacích mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec,  
na straně poskytovatele a níže uvedeným subjektem, na straně zájemce. 
 
IČ: 45809712 FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha  
IČ: 46347534 Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno  
IČ: 45474281 Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 15.9.2020.  
Předmětem smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 19.9.2020 u vícegeneračního hřiště  
na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
 


