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Informace z usnesení 65. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.12.2020 

 
 

1. Žádost o opravu bytového jádra s výměnou vany za sprchový kout v bytě XXX na ulici 
Kurská č. or. 2 - XXX  

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 

3. Rozpočtové opatření č. 33 — transfer na SPOD a snížení transferů z OŠMT MMB 

 
 



1. Žádost o opravu bytového jádra s výměnou vany za sprchový kout v bytě XXX na ulici 
Kurská č. or. 2 - XXX 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byla, v souladu s rozhodnutím 6. 
Rady městské části Brno Starý Lískovec, konané dne 11.02.2015, pod bodem usnesení č. 1, 
v bytě XXX v bytovém domě na ulici Kurská č. or. 2, u nájemce pana XXX, provedena oprava 
bytového jádra s tím, že místo vany bude dodán sprchový kout. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů zadat předmětnou opravu bytového jádra v bytě XXX 
v bytovém domě na ulici Kurská č. or. 2, Brno-Starý Lískovec, u nájemce pana XXXX. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat pana XXXX, nájemce bytu XXX, v bytovém 
domě na ulici Kurská č. or. 2, Brno-Starý Lískovec do 04.01.2021. 
 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu XXX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2 
roky, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a XXXXXXX. V souladu s čl. 3 aktuálního znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna je stanovena výše nájemného pro rok 2020 částkou 92,51 
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. 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu XXX v bytovém domě na ulici Kurská 
č. o. 4, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2 roky, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX. Předmětný dodatek tvoří autorizovanou 
přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2020.   
 
3. Rozpočtové opatření č. 33 — transfer na SPOD a snížení transferů z OŠMT MMB 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

 
 

 
 
 
 

 


