
 

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

 
Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 27.1.2021 

 
1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

2. Pronájem volných bytů 

3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

4. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

17. Žádost o odpuštění nájemného za měsíc prosinec XXXXXXXXXXX 

18. Žádost o snížení nájemného za měsíc listopad XXXXXXXXXXX 

19. Rozpočtové opatření č.1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2020 včetně ÚZ 100, 
změny v kapitálových výdajích 

20. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 
klidu ve znění pozdějších vyhlášek 

21. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I.pol. 2020/2021 

22. Žádost Společenství vlastníků domu Irkutská 8 o skácení 1 ks douglasky a prověření 
stavu vzrostlých stromů ve veřejné zeleni okolo Irkutská 8 

23. Smlouva č. 09 9 500 21 00003, o výsadbě stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy 
Bosonožská, pí. XXXXXXXXXXX 

24. Zpracování projektové dokumentace parkoviště na ulici Labská a na ulici Kyjevská, 
Brno – Starý Lískovec 

25. Parkoviště Oderská 1-3 – návrh místní úpravy provozu 

26. „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ – SO 210 Lávka 
pro pěší přes stávající TT v km 0,3 a SO 112 Chodníky u zastávky Osová - změna 
technického řešení projektové dokumentace 

27. Vyjádření k umístění přístupové rampy u bytového domu Kosmonautů 413/11 a 
prodeji / pronájmu části pozemku p.č. 2487/9 k.ú. Starý Lískovec 

28. Vyjádření k umístění přístupové rampy u bytového domu Kosmonautů 414/9 a 
prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 2487/11, p. č. 2487/12 k. ú. Starý Lískovec 

29. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – restaurační zahrádka k restauraci U Zlaté 
Nudle 

30. Výstavba opt. kabelu pro připojení výrobního a skladovacího areálu – změna trasy 

31. Prodej pozemku p. č. 2225/3 k. ú. SL – vyjádření MČ 

32. Reko MS Brno – Osová, vyjádření MČ pro úz. řízení a provádění stavby 



33. Umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení 
34. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2021 

35. ,,Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 
19, Brno – Starý Lískovec“ – protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek 

36. Námitky proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Vysoká škola obchodní 
a hotelová s.r.o.; Námitky proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
Hotelová škola s.r.o. 



1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu xxx, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB informovat nájemce.   
 
2. Pronájem volných bytů 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, xxx, pronájem s 
předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 005/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadatelce XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno. 
a 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, xxx, pronájem  
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 006/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadatelce XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno 

a 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, xxx, pronájem  
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 007/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno 

a 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno, xxx, pronájem  
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 008/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno 

a 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, xxx, pronájem  
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 009/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno 

a 

pronájem bytu č. xxx v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, xxx, pronájem s 
předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 010/20, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, stanovené nájemné, žadatelce XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, xxx mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXXXXXXXX  
a 

Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, xxx mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXXXXXXXX 

a 

Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, xxx mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXXXXXXXX  
a 



Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno, xxx mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXXXXXXXX 

a 

Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, xxx mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXXXXXXXX 

a 

Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. xxx v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, xxx mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem XXXXXXXXXXX. 
 
Darovací smlouvy a Smlouvy 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 28.02.2021, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.03.2021. 
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, Dunajská č. o. 37, Brno, XXXXXXXXXXX, Popelákova č.o. 4, Brno, 
XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, Bieblova č.o. 15, Brno  
a XXXXXXXXXXX, Kamínky č.o. 6, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. xxx, o velikosti xxx v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 37, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.  
 
4. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: 

ulice Sevastopolská č. o. 5, byt č. 29 velikost 1+kk 

ulice Sevastopolská č. o. 5, 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. 
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xxx, v bytovém domě na ulici ulice 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 XXXXXXXXXXX. 



Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici ulice 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, 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 28.02.2021.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. xx, 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 XXXXXXXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2021.   
 
 



17. Žádost o odpuštění nájemného za měsíc prosinec XXXXXXXXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje odpuštění nájemného z bytu za měsíc prosinec 
roku 2020 ve výši 5.863 Kč paní XXXXXXXXXXX, nájemkyni bytu  
č. xx v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č. o. 19. 
Ukládá OSBB vyrozumět nájemkyni XXXXXXXXXXX o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec.  
 
18. Žádost o snížení nájemného za měsíc listopad XXXXXXXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje snížení nájemného z bytu za měsíc listopad roku 
2020 paní XXXXXXXXXXX, nájemkyni bytu č. xx v domě zvláštního určení na adrese ulice 
Kosmonautů č. o. 19. 
Ukládá OSBB vyrozumět nájemkyni XXXXXXXXXXX o rozhodnutí rady MČ Brno-Starý Lískovec.  
 
19. Rozpočtové opatření č.1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2020 včetně ÚZ 100, 
změny v kapitálových výdajích 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohu tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
20. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 
klidu ve znění pozdějších vyhlášek 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže navržené výjimečné události konané v MČ Brno-
Starý Lískovec předložit do návrhu obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 o nočním klidu v MČ 
Brno-Starý Lískovec, a to z důvodu zájmu udržení místních tradic a upevňování mezilidských 
vazeb: 
 

1) Starolískovecké mladé hody 14.5.2021 – 16.5.2021, doba nočního klidu se vymezuje:  
                                      14.5.2021 od 02:00 do 06:00 hod.,  
                                      15.5.2021 od 02:00 do 06:00 hod., 
                                      16.5.2021 od 24:00 do 06:00 hod. 

2)  Letní noc 19.6.2021, doba nočního klidu se vymezuje:  
                                     od 02:00 do 06:00 hod.  

3)  Starolískovecké staré hody 1.10.2021 – 3.10.2021, doba nočního klidu se vymezuje: 

                               1.10.2021 od 02:00 do 06:00 hod., 
                               2.10.2021 od 02:00 do 06:00 hod., 
                               3.10.2021 od 24:00 do 06:00 hod., 

Pověřuje OSŠK odesláním sdělení na MMB, OVV do 22.2.2021. 
 
21. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn I.pol. 2020/2021 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené bodové ohodnocení práce ředitelů/lek 
za I. pololetí roku 2020/2021, které je součástí navrhování odměn. 
 
 

Organizace:  ZŠ Brno, Labská 27 



Ředitel:  Mgr. Michal Dlouhý 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, spolupráce 
s místními spolky, s MŠ, Den 
radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem napravena 

5 5 

 
 

Organizace: 
Ředitel:  

ZŠ Brno, Bosonožská 9 

Mgr. Lenka Špačková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko- 
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel:  

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 

Mgr. Margita Kotásková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, 
spolupráce s místními spolky, 
s MŠ, Den radnice 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
 

Organizace:  
Ředitel: 

Mgr. Lucie Žigárdyová 

MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 



 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Labská 7 

Irena Andrlíková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů, 

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Bosonožská 4 

Mgr. Šárka Pantůčková 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 

Organizace:  
Ředitel: 

MŠ Brno, Oderská 2 

Hana Milotová 

Kriterium Hodnocení Body: 
Max. 

Body  
dosažené 

1. Oblast spolupráce se zřizovatelem 
(např. prezentace školy při společensko-
kulturních akcích MČ) 

- ochota, vstřícnost, účast na 
setkání jubilantů,  

25 25 

2. 0blast výsledků kontrolních a 
auditních činností zřizovatele 

 

-bez výhrad, případná drobná 
pochybení obratem 
napravena 

5 5 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK odesláním usnesení na MMB, OŠMT do 31. 1. 
2021. 
 
22. Žádost Společenství vlastníků domu Irkutská 8 o skácení 1 ks douglasky a prověření 
stavu vzrostlých stromů ve veřejné zeleni okolo Irkutská 8 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepřijala usnesení. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 10. 2. 2021.  
 
 



23. Smlouva č. 09 9 500 21 00003, o výsadbě stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy 
Bosonožská, pí. XXXXXXXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 9 500 21 00003 uzavíranou mezi 
vlastníkem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a žadatelkou pí XXXXXXXXXXX, Irkutská 
316/4, 625 00 Brno, na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská. 
Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
24. Zpracování projektové dokumentace parkoviště na ulici Labská a na ulici Kyjevská, Brno 
– Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr zadat zpracování projektové dokumentace na 
akci „Parkoviště na ulicích Kyjevská a Labská, Brno-Starý Lískovec“ akciové společnosti 
Brněnské komunikace, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, a to v souladu s § 11 zák. 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Souhlasí s cenou podle cenové kalkulace projekčních prací akciové společnosti Brněnské 
komunikace pro stupeň DÚR+DSP: 
pro parkoviště na ulici Labská 431.000 Kč bez DPH,  
pro parkoviště na ulici Kyjevská 441.200 Kč bez DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit radě MČ smlouvy na zpracování PD předmětné 
projektové dokumentace k projednání. 
 
25. Parkoviště Oderská 1-3 – návrh místní úpravy provozu 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení na ulici Oderská 
na parkovišti před domy Oderská 1-3:  
- vyznačit žlutou klikatou čáru V 12a před vstupy do chodníku z parkoviště. 
Nesouhlasí s návrhem na vyznačení vodorovného dopravního značení pro parkování na 
parkovišti před domem Oderská 1-3. 
Ukládá OVŠ postoupit tento návrh Odboru dopravy MMB, ke stanovení dopravního značení  
v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu na pozemních 
komunikacích. 
 

S usnesením předkladatel seznámen (datum, podpis): 
Pozn.: 

 
26. „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ – SO 210 Lávka 
pro pěší přes stávající TT v km 0,3 a SO 112 Chodníky u zastávky Osová - změna 
technického řešení projektové dokumentace 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti změnám technického řešení provedeným 
v projektové dokumentaci ke stavbě: „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU 
v Bohunicích“ – SO 210 Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 a SO 112 Chodníky u zastávky 



Osová popsané v dokumentaci zpracované a. s. Metroprojekt Praha, se sídlem náměstí I. P. 
Pavlova 2/1786, Praha. 
Ukládá OVš zaslat usnesení RMČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
27. Vyjádření k umístění přístupové rampy u bytového domu Kosmonautů 413/11 a prodeji 
/ pronájmu části pozemku p.č. 2487/9 k.ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Umístění přístupové rampy“ na části 
pozemku p. č. 2487/9. 
1) souhlasí 
s pronájmem potřebné části pozemku p. č. 2487/9 k. ú. Starý Lískovec z úrovně statutárního 
města Brna, dále 

2) doporučuje starostovi, 
aby souhlasil s vydáním územního rozhodnutí bez připomínek a 

3) doporučuje 

zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem potřebné části pozemku p. č. 
2487/9 k. ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
a odeslat spolu se stanoviskem rady MČ k uzavření smlouvy o nájmu dotčené části pozemku 
žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ a připravit materiál 
k žádosti o souhlas s prodejem předmětné části pozemku k projednání zastupitelstvu MČ.  
 
28. Vyjádření k umístění přístupové rampy u bytového domu Kosmonautů 414/9  
a prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 2487/11, p. č. 2487/12 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Umístění přístupové rampy“ na částech 
pozemků p. č. 2487/11 a p. č. 2487/12 k. ú. Starý a 

1) souhlasí 
s pronájmem částí pozemků p. č. 2487/11 a p. č. 2487/12, oba k. ú. Starý Lískovec, 
potřebných k umístění rampy z úrovně statutárního města Brna a pro případ, že by do doby 
realizace stavby nedošlo k odprodeji, stanoví, jako správce zastupující vlastníka účelové 
komunikace na pozemku p. č. 2487/12 k. ú. Starý Lískovec, následující podmínky: 
- před zahájením stavby osloví investor nebo realizační společnost s dostatečným předstihem 
Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Lucii 
Honzovou (email: lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem 
předání komunikace a ke stanovení následujících podmínek: 
- budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích, 
- nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch, 
- každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího, 
- případné poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu, 
- nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti, 
- bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce a 

dále 

2) doporučuje starostovi, 

mailto:lucie.honzova@staryliskovec.cz


aby souhlasil s vydáním územního rozhodnutí bez připomínek a 

3) doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 
a. souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2487/12 (ostatní plocha, zeleň) 
potřebné pro umístění rampy, 
b. nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2487/11 potřebné pro umístění rampy  
a 

4) navrhuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, 
aby doporučilo odprodej celého pozemku p. č. 2487/11 (ostatní plocha, jiná plocha 53 
m2) Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 414/9, Brno IČ 29237645. 
Oba pozemky náleží do k. ú. Starý Lískovec. V případě, že by společenství vlastníků 
nesouhlasilo s odkoupením celého pozemku p. č. 2487/11, ponechat jeho část, potřebnou 
pro umístění rampy pouze v pronájmu. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu 
a odeslat je spolu se stanoviskem Rady MČ k uzavření smlouvy o nájmu dotčených částí 
pozemků p. č. 2487/11 a p. č. 2487/12, oba k. ú. Starý Lískovec, z úrovně statutárního města 
Brna žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze Rady MČ a připravit materiál 
k žádosti o souhlas s prodejem pozemků, jak výše uvedeno, k projednání Zastupitelstvu MČ. 
 
29. Žádost o zařazení lokality do Tržního řádu – restaurační zahrádka k restauraci U Zlaté 
Nudle 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zařazením restaurační zahrádky k restauraci U Zlaté 
Nudle na pozemek p. č. 2485/1 k. ú. Starý Lískovec.  

 
30. Výstavba opt. kabelu pro připojení výrobního a skladovacího areálu – změna trasy 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: 0870/19 PZ Pražská_Brno_1.fáze_OK 
podle dokumentace zpracované společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Praha a datované 08/2020, která spočívá ve výstavbě optického kabelu sítí elektronických 
komunikací pro připojení nového výrobního a skladovacího areálu v lokalitě Pražská x 
Jemelkova. Stavba bude realizována na území k. ú. Starý Lískovec a Bosonohy. 
Doporučuje starostovi, aby v územním řízení k předmětné stavbě souhlasil s vydáním 

územního rozhodnutí za podmínky: 
Po celou dobu stavby bude zachována bezpečná průchodnost chodníku pro chodce vedle 
komunikace ul. Jemelkovy směrem k zastávkám MHD pod dálničním přivaděčem 
(komunikace Bítešská) - i s dětskými kočárky a vozíky pro tělesně postižené, výkopy budou 
překryty přechodovými lávkami. Po skončení stavby bude chodník uveden do původního 
stavu podle podmínek správce – BKOM, a. s.  
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
31. Prodej pozemku p. č. 2225/3 k. ú. SL – vyjádření MČ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasit 
s prodejem pozemku p. č. 2225/3 k. ú. Starý Lískovec pod prodejnou na ul. Labská 21a, Brno 
vlastníku této prodejny, panu Jaromíru Vávrovi, bytem Sobotovice 136. 
 



32. Reko MS Brno – Osová, vyjádření MČ pro úz. řízení a provádění stavby 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Reko MS Brno – Osová podle dokumentace 
zpracované společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
a datované 10/2020, která spočívá v rekonstrukci stávajících středotlakých plynovodů včetně 
plynovodních přípojek v ulicí Osová (úsek U Penzionu až Okrouhlá) a dále úsek vymezený 
ulicemi Kosmonautů, Elišky Přemyslovny a Švermova s následným propojením se stávajícími  
a nově budovanými středotlakými plynovody. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro nově budované středotlaké plynovody 
v pozemcích v k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna podle předložené 
projektové dokumentace mezi GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 
27295567 a statutárním městem Brnem. 
Doporučuje starostovi, aby v územním řízení pro nové trasy středotlakého plynovodu k 

předmětné stavbě souhlasil s vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu podle 

projektové dokumentace zpracované společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 

499/1, 602 00 Brno a datované 10/2020 za podmínky: 
1) po celou dobu stavby bude zachována bezpečná průchodnost chodníků podél komunikace 

ul. Osová - i s dětskými kočárky a vozíky pro tělesně postižené, výkopy budou překryty 
přechodovými lávkami.  

2) po dokončení stavby bude na dotčených chodnících provedena celoplošná oprava. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
33. Umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním oboustranného osvětleného 
reklamního zařízení o výlepové ploše 3,6 x 9,6 m společnosti OUTDOOR LINE s. r. o. se sídlem 
Vladislavova 49/9, Praha. Umístění reklamního zařízení na pozemku p. č. 1684/81 k. ú. Starý 
Lískovec se jednak nachází v silničním ochranném pásmu silnice I/23, tedy v prostoru do 
vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 
komunikace I. třídy a ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m, jednak 
nesplňuje znaky zákonem vymezené pro souvisle zastavěné území obce a je tedy v rozporu  
s příslušnými ustanoveními § 30 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Ukládá OVš zaslat usnesení RMČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 
34. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2021 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec, takto: 
 

7.7.2021 - 16.7.2021                                             MŠ Brno, Labská 7  

19.7.2021 - 23.7.2021                                           MŠ Brno, El. Přemyslovny 10 

26.7.2021 - 6.8.2021                                             MŠ Brno, Kosmonautů 2 

 9.8.2021- 20.8.2021                                             MŠ Brno, Oderská 2 

 

 



Pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno-Starý Lískovec na odbor školství MMB,  a jednotlivým ředitelkám 
mateřských škol v Brně-Starém Lískovci. 
 
35. ,,Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, 
Brno – Starý Lískovec“ – protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zrušit veřejnou zakázku: „Výměna výtahů v bytových 
domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu ikis, s.r.o. o zrušení výběrového řízení na akci: „Výměna výtahů 
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. 
Pověřuje starostu MČ podpisem dokumentu „Oznámení o zrušení veřejné zakázky“  
a „Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení“.  
Protokol o posouzení splnění podmínek účasti, Protokol z 1. jednání komise pro posouzení  
a hodnocení nabídek, oznámení o zrušení veřejné zakázky a oznámení rozhodnutí zadavatele 
o vyloučení účastníka zadávacího řízení je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

36. Námitky proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Vysoká škola obchodní  
a hotelová s.r.o.; Námitky proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Hotelová 
škola s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec  
1) bere na vědomí 
námitky Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a na výpovědi trvá s odůvodněním uvedeným ve vyjádření JUDr. Milana Bedroše, 
které je přílohou tohoto bodu jednání 
2) bere na vědomí 
námitky Hotelové školy s.r.o. proti výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor a na 
výpovědi trvá s odůvodněním uvedeným ve vyjádření JUDr. Milana Bedroše, které je přílohou 
toto bodu jednání. 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady oběma subjektům. 
 


