
  
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, 

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 

Informace z usnesení 61. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.11.2020 
 
 

1. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 
blokovém čištění 

2. Umístění cyklostojanů v MČ Brno – Starý Lískovec 
3. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 

blokovém čištění, xxxxx 
4. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 

blokovém čištění, xxxxxxxxx 
5. Oderská x Dunajská – místní úprava provozu 
6. Bosonožská x Jemelkova – místní úprava provozu 
7. Labská 1-3 – místní úprava provozu 
8. Žádost p. xxxxxxxxx o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů 
9. Žádost pí xxxxxxxxx, Irkutská 4, Brno, o povolení výsadby stromů ve veřejné zeleni 

výběhu pro psy Bosonožská 
10. Žádost MŠ Oderská o vydání souhlasu ke kácení dřevin 
11. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2020 – 2021 
12. Vyjádření k investičnímu záměru: Nová JV rampa křižovatky Jihlavská – Bítešská 
13. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 

zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 
14. Rozpočtové opatření č.30 – poplatek z pobytu, změna položky UZ 70, navýšení vlastních 

příjmů, snížení kapitálových výdajů, transfer na provozní náklady SVČ, transfer na 
prevenci ztráty bydlení, přesuny v rámci požární ochrany 

15. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
16. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 7 na ulici Ul.Kosmonautů č.o.19, Brno 
18. Žádost o odpuštění, nebo snížení nájemného PPL  spol. s r.o. 
19. Smlouvy / dodatky o servisním pronájmu čistících rohoží 
20. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2021 
21. Žádost o poskytnutí čestného prohlášení pronajímatele pro společnost  
 P P L spol. s.r.o. 
22. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu na rekonstrukci 
 výtahů v domech zvláštního určení Kosmonautů 17 a 19 



1. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 
blokovém čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje, aby byla panu xxxxxxxxxxxxxx, Rokytnice 
n. Jiz. 51244, navrácena finanční částka ve výši 1500,-Kč, vynaložená za odtah automobilu při 
blokovém čištění dne 21. 10. 2020. 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
2. Umístění cyklostojanů v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje umístění cyklostojanů ve vybraných 
lokalitách. 
Doporučuje žadateli navrhnout po konzultaci se samosprávou MČ nové lokality k umístění 
cyklostojanů. 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
3. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 
blokovém čištění, xxxxxxx 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje, aby byla paní xxxxxx, Brno-Starý Lískovec 
625 00, navrácena finanční částka ve výši 1500,-Kč, vynaložená za odtah automobilu při 
blokovém čištění dne 20. 10. 2020. 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
4. Žádost o proplacení finančních prostředků vynaložených za odtah automobilu při 
blokovém čištění, xxxxx 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje, aby byla paní xxxxxxx, Brno navrácena 
finanční částka ve výši 1500,-Kč, vynaložená za odtah automobilu při blokovém čištění dne 26. 
10. 2020. 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
5. Oderská x Dunajská – místní úprava provozu 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení, a to 
vyznačením žluté vodorovné čáry V 12c – zákaz zastavení po stranách komunikace Dunajská, 
při výjezdu z ul. Oderská. Ukládá OVŠ odeslat návrh na zajištění realizace v souladu s § 77 
zákona o pravidlech silničního provozu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. 
 
6. Bosonožská x Jemelkova – místní úprava provozu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení, a to 
vyznačením žluté vodorovné čáry V 12c – zákaz zastavení na místní komunikaci Bosonožská, 
v křižovatce s komunikací Jemelkovou.  Návrh na zajištění realizace v souladu s § 77 zákona o 
pravidlech silničního provozu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. 
 
 



7. Labská 1-3 – místní úprava provozu 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení, a to 
vyznačením parkovacích stání na parkovišti před domy Labská 1-3 a vyznačením vodorovného 
dopravního značení V12a „žlutá klikatá čára“ před vstupy do chodníku z parkoviště. Ukládá OVŠ 
odeslat návrh na zajištění realizace v souladu s § 77 zákona o pravidlech silničního provozu 
Odboru dopravy Magistrátu města Brna. 
 
 
8. Žádost p. xxxxxxx  o odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně ulice Kosmonautů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odstraněním 2 ks laviček SONATA na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 1684/23 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 15a (nad rodinnými domy 
ul. Kroupova), dle žádosti p. xxxx a dalších 10 obyvatel ul. Kroupova a ulice Kosmonautů 17 (dle 
podpisových listů). Žadateli a dalším obyvatelům se doporučuje při rušení nočního klidu  
a znečišťování veřejného prostranství volat městskou policii. V případě realizace plánovaného 
parku Kroupova lze, po novém projednání, lavičky odstranit, protože obyvatelé ulice 
Kosmonautů 17 a 19 budou mít dostatek relaxačního a sociálního prostoru v tomto parku.   
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
a Místní organizaci Starý Lískovec Svazu tělesně postižených v ČR do 30. 11. 2020. 
 
9. Žádost pí xxxxxx, Irkutská 4, Brno, o povolení výsadby stromů ve veřejné zeleni výběhu 
pro psy Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výsadbou stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy 
Bosonožská dle žádosti pí xxxxxxxx, Irkutská 316/4, 625 00 Brno, ze dne 12. 10. 2020  
a doplněné ze dne 29. 10. 2020, vč. následné péče, na náklady žadatelky, v množství  
a druzích uvedených v žádosti, přičemž u ovocných dřevin lze vysadit okrasné kultivary  
a za dodržení technologie výsadby dle Standardu AOPK – SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatelku 
do 30. 11. 2020 a ve spolupráci s OVV zpracovat a předložit ke schválení smlouvu/dohodu o 
výsadbě se stanovením podmínek realizace. 
 
10.Žádost MŠ Oderská o vydání souhlasu ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks javoru mléče a 1 ks javoru klenu, 
rostoucích na pozemku p. č. 2271 k. ú. Starý Lískovec, ul. Oderská 2, dle žádosti Mateřské školy, 
Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, se sídlem Oderská 261/2, 625 00 Brno, zast. pí Hanou 
Milotovou, ředitelkou, IČ 70435952 a ve smyslu Znaleckého posudku č. 537-111/2020. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 30. 11. 2020. 
 
11. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2020 – 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/22/2020 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 provozně technickým ředitelem Ing. Josefem Šarounem a 
ve věcech technických energetikem společnosti p. Lubomírem Božou ve znění, které je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 5 dnů po vyhotovení výpisu 
z 60. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. 
Technické sítě Brno. 
 
12. Vyjádření k investičnímu záměru: Nová JV rampa křižovatky Jihlavská – Bítešská 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s investičním záměrem: Nová JV rampa křižovatky 
Jihlavská-Bítešská v podobě schválené na schůzi rady města Brna dne 2. 9. 2020 pod bodem č. 
R8/101 a zaslané městské části Brno-Starý Lískovec Odborem investičním MmB s datem 16. 10. 
2020 pod čj. MMB/0440909/2020. 
Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ Odboru investičnímu MmB  ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání 
výpisu. 

 
 
13. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci, která je autorizovanou přílohu 
č. 1 bodu tohoto jednání pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního 
určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit příkazníka s tímto usnesením. 
 
14. Rozpočtové opatření č.30 – poplatek z pobytu, změna položky UZ 70, navýšení vlastních 
příjmů, snížení kapitálových výdajů, transfer na provozní náklady SVČ, transfer na prevenci 
ztráty bydlení, přesuny v rámci požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
15. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: 
ulice Sevastopolská č. o. 5, byt č. 29,  velikost 1+kk 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním  
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
16. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Brno. 



Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, 
Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou, stanovené nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 
41, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2020. 
 
17. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 7 na ulici Ul.Kosmonautů č.o.19, Brno 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00078 o zániku nájmu bytu k 
bytu č. 7, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxx. 
ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 20 00078 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2020. 
 
18. Žádost o odpuštění, nebo snížení nájemného PPL  spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společnosti P P L spol. s.r.o. úplné odpuštění 
nájemného po dobu trvání vládního nařízení č. 955 zakazujícího provoz služeb této společnosti 
uvedených ve 2. odst. čl. II smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.06.2005. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vyzývá společnost k dalšímu jednání 
Pověřuje OSBB informovat žadatele. 
 
 
19. Smlouvy / dodatky o servisním pronájmu čistících rohoží 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv/dodatků o servisním pronájem 
u čistících rohoží mezi stranami statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně nájemce  
a společností Lindström s. r. o., Skandinávská 999, 267 53 Žebrák, IČO: 65411366, DIČ: 
CZ65411366, na straně pronajímatele, jejichž předmětem je závazek pronajímatele 
pronajmout čistící rohože nájemci a závazek tyto rohože dodávat, vyměňovat a prát 
a závazek nájemce za tento nájem hradit pronajímateli nájemné a náklady spojené s tímto 
nájmem: 
 

- Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 
1. 1 rohož, cena pronájmu za 1 týden činí 83,01 Kč, výměna rohože jednou za čtyři týdny, 

praní rohože jednou za čtyři týdny – cena 15 Kč, celková cena pronájmu rohože za čtyři 
týdny včetně praní činí 347 Kč. 
 

- ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor správy budov a bytů, Kurská 1, 625 00 Brno 
2. 1 rohož, cena pronájmu za 1 týden činí 83,01 Kč, výměna rohože jednou za čtyři týdny, 

praní rohože jednou za čtyři týdny – cena 15 Kč, celková cena pronájmu rohože za čtyři 
týdny včetně praní činí 347 Kč. 

 



Obě smlouvy/dodatky o servisním pronájmu čistících rohoží tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje starostu podpisem smluv/dodatků o servisním pronájmu čistících rohoží. 
 
20. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na rok 2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout 
následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2021 s celkovými příjmy 76 940 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 174 851 tis. Kč a financováním ve výši 97 911 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů 
a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým 
organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

1. celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

2. celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

3. celkový objem financování, 
4. finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
5. finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely. 

 
Pověřuje Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro rok 2021: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních  
a kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby  
a přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření při 
změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. 
převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů  
a prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové 
oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 
 
 
 
 



21. Žádost o poskytnutí čestného prohlášení pronajímatele pro společnost P P L spol. s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí čestného prohlášení pronajímatele 
společnosti P P L spol. s.r.o. sloužící jako součást žádosti č. 48623 podané společností P P L spol. 
s.r.o. na základě výzvy 2 Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci vládního programu podpory 
COVID-Nájemné, předmětné čestné prohlášení tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu tohoto čestného 
prohlášení pronajímatele. 
 
22. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování investičního transferu na rekonstrukci výtahů 
v domech zvláštního určení Kosmonautů 17 a 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti do Rady města Brna a posléze do 
Zastupitelstva města Brna o prodloužení termínu pro použití investičního transferu na akci 
„Rekonstrukce výtahů v bytových domech zvláštního určení ul. Kosmonautů 17, 19“ ve výši 
11 825 760 Kč do 31. 12. 2021. 
Ukládá OFIN předložit žádost do orgánů města. 
 

 
 
 
 
  


