
 

 SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 
Informace z usnesení 64. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.12.2020 

 

1. Rozpočtové opatření č. 32 – přesuny v rámci SPOD, navýšení vlastních příjmů, změna 
v oddílu Státní správa a samospráva 

2. Revokace usnesení k žádosti pí XXXXXXXXX, Brno, o povolení výsadby stromů ve 
veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská 

3. Dodatek č.4 k SOD č. 09 9 500 19 00034 

4. Žádost p.XXXX o povolení ke kácení 1 ks jedle, na pozemku p.č. 244/14 k.ú. Starý 
Lískovec, U Hřiště 20 

5. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 

6. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 a návrhy rozpočtů na 
rok 2021 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 

7. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 

8. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec“ 

9. ul. Kroupova – návrh na místní úpravu provozu 

10. projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro umístění nabíjecí stanice 

12. Příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu Klobásova 786/71, Brno 

13. Přístřešek na pozemku zahrady RD, Pod Školou 1 – pokračování 
14. Úprava chodníku, Brno, Starý Lískovec, z ul. U Leskavy podél školy Elišky Přemyslovny 

– vyjádření k ÚŘ pro dodatečné povolení stavby 

15. Skončení smlouvy o nájmu p. č. 335/1 k. ú. SL dohodou 

16. Nový pronájem pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý 
Lískovec  

17. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. 
Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

18. Změna v projektové dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, ,,Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno-Starý 
Lískovec“ 

19. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2020 

20. Radar Labská – Smlouva o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení, Smlouva o 
poskytnutí služby – dodávka elektřiny 

21. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 

22. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 

23. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX, XXXXX 

24. Aktualizace smluv o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení a dodávce 
elektřiny – pro odběrná místa „prostranství u polikliniky“ a „prostranství u Donu“ 
v Brně – Starém Lískovci 

25. Žádost o odpuštění nájemného za měsíc listopad XXXXXX 

26. Žádost o poskytnutí čestného prohlášení pronajímatele pro společnost Montessori 
Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 



27. Pronájem nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů č.or. 23, Brno – 
Starý Lískovec – Centrum sociálních služeb, p.o. 

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

29. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Vysoká škola obchodní a hotelová 
s.r.o. 

30. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Hotelová škola s.r.o.  
 
 

 



1. Rozpočtové opatření č. 32 – přesuny v rámci SPOD, navýšení vlastních příjmů, změna 
v oddílu Státní správa a samospráva 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
2. Revokace usnesení k žádosti pí XXX, Irkutská 316/4, Brno, o povolení výsadby stromů ve 
veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení vydané pod bodem 9. na 61. schůzi RMČ Brno-Starý 
Lískovec konané dne 18. 11. 2020. 
Souhlasí s výsadbou stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská dle žádosti pí XXX, Irkutská 
316/4, 625 00 Brno, ze dne 12. 10. 2020, doplněné ze dne 29. 10. 2020 a 8. 12. 2020, vč. následné 
péče, na náklady žadatelky, a to v množství a druzích 40 ks ořešáků (královský, černý), 40 ks javorů 
(mléč, klen, babyka), 10 ks hlohů, 10 ks jeřábů (ptačí, moravský), 3 ks jabloní (různé užitkové 
kultivary), 2 ks mirabelek (různé užitkové kultivary), 3 ks višní (různé užitkové kultivary), 2 ks slivoní 
(různé užitkové 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 31. 12. 2020 a ve spolupráci s OVV zpracovat a předložit ke schválení smlouvu/dohodu o výsadbě 
se stanovením podmínek realizace.  
 

3. Dodatek č.4 k SOD č. 09 9 500 19 00034 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 19 00034, 
uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Ing. Miroslavou 
Polachovou, Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 68597304, na zpracování „Projektové dokumentace 
Park ul. Kroupova, pozemek p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“. Dodatek č. 4 je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 4 smluvním 
stranám k podpisu do 31. 12. 2020.  

 
4. Žádost p. XXXX o povolení ke kácení 1 ks jedle, na pozemku p.č. 244/14 k.ú. Starý 
Lískovec, U Hřiště 20 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks jedle nikkoské, rostoucí na pozemku 
p. č. 244/14 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Hřiště 20, na základě žádosti nájemce pozemku  
p. XXX, U Hřiště 294/20, 625 00 Brno a Znaleckého posudku č. 549-12/2020. Kácení provede 
na vlastní náklady pronajímatel pozemku MČ Brno-Starý Lískovec.  
Schvaluje ve smyslu odst. 2. a 3. čl. IV. Smlouvy o nájmu pozemku č. j. 09 2 500 15 00280 
výsadbu (náhradní) okrasných dřevin na pozemku p. č. 244/14 k. ú. Starý Lískovec, ul. U 
Hřiště 20, na vlastní náklady nájemce pozemku. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 31. 12. 2020. 
 
 
 
 



5. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 22.779,00 Kč. 
 
6. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 a návrhy rozpočtů na rok 
2021 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 
2022 a 2023 a návrhy rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-
Starý Lískovec. 
Pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací. 
 
7. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Elišky Přemyslovny 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vyjmula ze seznamu majetku k vyřazení televizor Panasonic 
(DRH00451) a pračku AEG Lavamat (DRHK00199) k následnému prověření panem starostou  
a místostarostou. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku ve výši 74 395,40 Kč.  
 

8. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Umístění 
pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací dokumentaci pro podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Umístění pingpongových stolů na veřejná 
prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec. Zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo 
a projektové dokumentace tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 
1. Zemako, s.r.o., stavební a obchodní činnost, Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ: 
255 04 011 

2. sport cité + s.r.o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 049 29 845 

3. hřiště. cz, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 283 54 303 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Sportovní stavby, oblast Sportovní povrchy, U Panelárny 
881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 482 35 599. 

Souhlasí Se svoláním komise pro otevírání 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. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 



 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
9. Ul. Kroupova – návrh na místní úpravu provozu 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje prověření návrhu místní úpravy provozu na 
ul. Kroupova tak, aby bylo zjednosměrněno pokračování ul. Kroupova od křižovatky s ul. 
Příčky směrem do ulice Jemelkova. Současně žádá, aby OD MMB nechal prověřit vliv této 
dopravní úpravy na celkový provoz v dotčené oblasti a jejím okolí. MČ Brno-Starý Lískovec 
žádá o předložení výsledku šetření a případného dopravního návrhu ke schválení. Vzniknou-li 
s ohledem na tuto dopravní úpravu možné varianty řešení dopravy v úseku navazujících 
komunikací, žádá MČ Brno-Starý Lískovec, aby byly předloženy i tyto varianty.  Na základě 
těchto podkladů se Rada městské části Brno-Starý Lískovec rozhodne zda návrh na úpravu DZ 
odsouhlasí.  
Ukládá OVŠ postoupit návrh Odboru dopravy MMB.  
 
10. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 04.12.2020, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.1/2020“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro umístění nabíjecí stanice 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala projektovou dokumentaci pro umístění nabíjecí 
stanice pro elektromobily v MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi MČ, 
aby nesouhlasil s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily podle dokumentace 
zhotovené Teplárnami Brno, a. s., Špitálka 6, 658 15 Brno, oddělením projekce a datované 
10/2020. 

12. Příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu Klobásova 786/71, Brno 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec žádá Stavební úřad MČ Brno-Starý Lískovec o prověření, zda: 
1)  byl vydán souhlas s umístěním a provedením stavby příjezdové komunikace ke 

sportovnímu areálu na adrese Klobásova 786/71, Brno městskou částí Brno-Starý Lískovec 
(v případě části svěřeného pozemku p. č. 461/1) a Majetkovým odborem MmB (pro části 
pozemků p. č. 461/2, p. č. 461/3 a pozemek p. č. 993/17 k. ú. Starý Lískovec) 

2)  zda k umístění závory na pozemku p. č. 461/1 k. ú. Starý Lískovec byl městskou částí Brno-
Starý Lískovec vydán souhlas s umístěním, zda je tedy závora umístěna legálně, v souladu 
s příslušnými předpisy. 

V případě, že souhlasy městské části Brno-Starý Lískovec s umístěním stavby pro body 1) a 2) 
neexistují, žádá Stavební úřad ÚMČ o informaci, zda na základě výše uvedeného shledal 
důvod pro zahájení řízení ve věci z moci úřední a silniční správní úřad (OVš) ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec, aby zahájit příslušná řízení dle platných právních předpisů. 

 



13. Přístřešek na pozemku zahrady RD, Pod Školou 1 – pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi souhlasit s umístěním přístřešku na 
pozemek zahrady ve vlastnictví manželů XXX p. č. 1749/211 k. ú. Starý Lískovec a s přesahem 
požárně nebezpečného prostoru tohoto přístřešku na pozemek p. č. 558 k. ú Starý Lískovec. 
Stanovisko bude vyznačeno na situačním výkrese s vyznačeným PNP – koordinační situaci – a  
opatřeno podpisem starosty MČ. 
 
14. Úprava chodníku, Brno, Starý Lískovec, z ul. U Leskavy podél školy Elišky Přemyslovny – 
vyjádření k ÚŘ pro dodatečné povolení stavby 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby: 
Úprava chodníku, Brno, Starý Lískovec, z ulice U Leskavy podél školy Elišky Přemyslovny 
podle předložené dokumentace zpracované pro investora: ČEVS a. s., Pisárecká 8, Brno, 
IČ 26282658 a datované 8/2020. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s dodatečným povolením stavby jako účelové 
komunikace a doporučuje, aby tato komunikace byla navržena jako parková stezka (cesta) a 
po dodatečném povolení stavby byla předána do majetku statutárního města Brna. 
  

15. Skončení smlouvy o nájmu p. č. 335/1 k. ú. SL dohodou 

 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje skončení nájmu pozemku p. č. 335/1 k. ú. Starý 
Lískovec podle smlouvy č. č. 09 2 500 16 00023 uzavřené mezi XXX, bytem XXX, 664 49 
Ostopovice a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec dohodou. 
Platnost a účinnost smlouvy skončí dnem podpisu dohody oběma stranami. 

16. Nový pronájem pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý 
Lískovec  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu (1/55) pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým 
dvorem mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a manželi XXXX, bytem Irkutská č. 320/6, Brno podle 
vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. Platnost a 
účinnost nastane dnem podpisu oběma stranami. Podpisem smlouvy za pronajímatele byla 
usnesením rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 

17. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 
a 19, Brno – Starý Lískovec“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“ jmenuje členy 
hodnotící komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Jan Kovář (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 



5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 
10. Pavel Šimánek (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 
11. Mgr. Miroslav Plch (zastupitel MČ Brno-Starý Lískovec) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 6.1.2021 od 10:00 
hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
18. Změna v projektové dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, ,,Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s rozsahem Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno-
Starý Lískovec pro potřeby SDH Starý Lískovec 

- Dle projektu provedení I.NP, mimo garáže 

- Ve 2.NP rekonstrukce střechy (zateplení), úprava WC, úpravy v šatnách 

- Zateplení fasád 

- Rekonstrukce střechy nad klubovnou, úpravy v klubovně 

- Odvodnění včetně retence dle požadavku správce 

- Zateplení objektu bez garáží 

Ukládá OVV vypracovat dodatek k SOD 09 9 500 19 00075 s firmou HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 na provedení změn 
v PD na akci: Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno-Starý Lískovec. 
 
19. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2020 

 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno-Starý 
Lískovec v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, Městské 
části Brno-Starý Lískovec a stanoví jednotlivým členům odměny, a to na základě darovací 
smlouvy. Žádost velitele č 2/20 vč. přílohy č. 1 a vzorová darovací smlouva jsou přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec podpisem jednotlivých darovacích smluv. 
Pověřuje velitele JSDH Brno-St. Lískovec Mgr. Okřinu zajištěním výplaty těchto odměn. 
 
20. Radar Labská – Smlouva o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení, Smlouva o 
poskytnutí služby – dodávka elektřiny 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí připojení k síti veřejného 
osvětlení NS-P-101-2020 a návrh Smlouvy o poskytnutí služby – dodávka elektřiny P-102-
2020, pro radar na ul. Labská. Smlouva bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným, se 
sídlem Oderská 4, 625 00 Brno a společností Technické sítě, a.s., zastoupené Ing. Pavlem 
Roučkem, LL.M – generálním ředitelem, se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno. 



Rada pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec jejich podpisem a OVš ÚMČ ukládá odeslat 
podepsané smlouvy TSB, a.s. Smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
 
21. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXX, XXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXX, XXXXX, Brno a XXXX, XXXXXXX, Brno, 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 19, o velikosti 1+kk v bytovém domě  
na ulici Labská č. o. 33, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné.  
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2021.  
 
22. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXX, XXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXXX, Brno a XXXX a XXXX, XXXXXX, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu XXX, o velikosti 1+kk v bytovém domě na 
ulici Labská č. o. 33, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXX a XXXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2021.  
 
23. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXX, XXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXX a XXXX, XXXXXXX, Brno a XXXXX, XXXXXX, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu XXX, o velikosti 3+1 v bytovém domě na 
ulici Labská č. o. 37, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2021.  
 
24. Aktualizace smluv o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení a dodávce elektřiny 
– pro odběrná místa „prostranství u polikliniky“ a „prostranství u Donu“ v Brně – Starém 
Lískovci 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí připojení 
k síti veřejného osvětlení NS-P-033-2020 mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným starostou Mgr. Vladanem 
Krásným  a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno a 
Smlouvy o poskytnutí služby – dodávka elektřiny č. P-034-2020 mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno zastoupeným starostou 
Mgr. Vladanem Krásným  a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 
602 00 Brno. 
Pověřuje OSBB předložit Smlouvu o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení NS-P-033-
2020 a Smlouvu o poskytnutí služby – dodávka elektřiny č. P-034-2020 k podpisu oběma 
smluvním stranám. 
 
 



25. Žádost o odpuštění nájemného za měsíc listopad - XXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje odpuštění nájemného z bytu za měsíc listopad 
roku 2020 ve výši 5.863 Kč paní XXXX, nájemkyni bytu XXX v domě zvláštního určení na ulici 
Kosmonautů č. o. 19. 
Ukládá OSBB vyrozumět nájemkyni XXXX o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec.  
 

26. Žádost o poskytnutí čestného prohlášení pronajímatele pro společnost Montessori 
Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s poskytnutím čestného prohlášení pronajímatele 
společnosti Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o. sloužící jako součást 
žádosti č. 56739 podané společností Montessori Institut, základní škola a mateřská škola 
s.r.o. na základě výzvy 2 Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci vládního programu 
podpory COVID -Nájemné. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu tohoto 
čestného prohlášení pronajímatele. 
 

27. Pronájem nebytových prostor v bytovém domě ulice ul.Kosmonautů č.or. 23, Brno – 
Starý Lískovec – Centrum sociálních služeb, p.o. 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém 
domě zvláštního určení na ulici ul.Kosmonautů č. or. 23, (velikost 45,73 m2) Centru sociálních 
služeb, příspěvková organizace, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039 za 
účelem poskytování sociálních služeb za měsíční nájemné bez záloh na plnění spojená 
s užíváním nebytového prostoru ve výši 1 435 Kč.  
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 09 2 400 20 00080 za účelem 
poskytování sociálních služeb mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem 
Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části 
Brno-Starý Lískovec, IČ: 44992785 a mezi Centrem sociálních služeb, příspěvková organizace, 
se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039, za měsíční nájemné bez záloh na 
plnění spojená s užíváním nebytového prostoru ve výši 1 435 Kč.  
Ukládá Odboru správy budov a bytů uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor č. 09 2 400 20 00080 mezi smluvními stranami Statutární město Brno se 
sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou 
městské části Brno-Starý Lískovec, IČ: 44992785 a mezi Centrem sociálních služeb, 
příspěvková organizace, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, IČ: 708 87 039, na dobu 
neurčitou za nájemné 4 305 Kč čtvrtletně bez plnění spojených s užíváním nebytového 
prostoru. Tento nebytový prostor bude užíván za účelem poskytování sociálních služeb 
(neslouží k podnikání) Centra sociálních služeb, příspěvková organizace. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k 
podpisu do 31.12.2020. 
 
28. Žádost o opravu bytového jádra s výměnou vany za sprchový kout v bytě XXX na ulici 
Kurská č.or.2 - XXX  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dalšímu doplnění a 
předložení do příští RMČ. 



 
29. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Vysoká škola obchodní a hotelová 
s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dáním výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor uzavřené dne 19.10.2006 mezi smluvními stranami Statutární město Brno, 
zastoupené starostou městské části Brno – Starý Lískovec Petrem Hudlíkem, se sídlem 
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, na straně pronajímatele a Vysoká škola 
obchodní a hotelová škola s.r.o., se sídlem Bosonožská 9, 625 00 Brno, IČO: 25325078, na 
straně nájemce. 
Ukládá OVV odeslat výpověď nájemní smlouvy. 
 

30. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Hotelová škola s.r.o.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dáním výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor uzavřené dne 16.8.2001 mezi smluvními stranami Statutární město Brno, zastoupené 
starostou městské části Brno – Starý Lískovec Milošem Demelem, se sídlem Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, na straně pronajímatele a Hotelová škola s.r.o., se 
sídlem Bosonožská 9, 625 00 Brno, IČO: 25322192, na straně nájemce. 
Ukládá OVV odeslat výpověď nájemní smlouvy. 
 
 
 

 

 


