
 

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

 

Informace z usnesení 70. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 24.2.2021 

 

1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
svěřených Městské části Brno-Starý Lískovec 

2. Žádost o splátkový kalendář – xxxxx, nar. xxxxx – bývalý nájemce bytu  
č. 49 na adrese ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně   

3. Žádost o zřízení sídla spolku 

4. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2021 

5. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Mateřská škola Brno, 
Bosonožská 4 

6. Rozpočtové opatření č. 2 — přesun v rámci požární ochrany 

7. Sedmitřídní MŠ v lokalitě Západní brána – vyjádření k investičnímu záměru po úpravě 

8. VŘMR Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý 
Lískovec – výběr zhotovitele 

9. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“- podruhé 

10. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 

11. Vyjádření k umístění šikmé schodišťové plošiny u bytového domu U Pošty č. 288/2 
a pronájem-prodej částí pozemků p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec 

12. Skončení smlouvy o nájmu zábradlí na pozemku p. č. 2738/1 k. ú. SL 

13. Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU – SO 501 Přeložky plynovodu – STL 
plynovodu PE 315 

14. Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, vyjádření MČ pro územní řízení 
15. Stavební záměr: Rodinný dům manželů xxxxx, Starý Lískovec – vyjádření 
16. Odstoupení od smlouvy č. 09 9 500 21 00003 o výsadbě stromů ve veřejné zeleni 

výběhu pro psy Bosonožská, pí xxxxxx 

17. Žádost SVČ Lužánky – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, o schválení dočasného 
umístění herních cedulí ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec  

18. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
19. Návrh směny pozemků mezi SmB a fyzickou osobou – vyjádření MČ 

20. Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení 
21. Nájemní smlouva č. 09 9 400 21 00021, CETIN a. s. objekt Kurská 2 

 
 

 



 
1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
Městské části Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec. 
Úprava Pravidel tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 

2. Žádost o splátkový kalendář – XXXX, nar. XXXX – bývalý nájemce bytu  
č. 49 na adrese ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně   
 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
se sepsáním splátkového kalendáře s panem XXXX, bývalým nájemcem bytu č. XX v bytovém 
domě na adrese XXXXXX, Brno-Starý Lískovec na úhradu dlužné částky ve výši 32.497 Kč 
vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu  
za období od měsíce dubna r. 2019 (alikvotní část) do měsíce ledna r. 2021 vč. nedoplatku na 
vyúčtování plnění za r. 2018 bez příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
4000,-Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit poslední splátku do 
31.1.2022 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné jistiny.   
 

3. Žádost o zřízení sídla spolku 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44992785 jako pronajímatelem a XXXX a XXXX, ulice Kosmonautů 
XXX, 625 00 Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany dohodly na podmínkách, 
za nichž pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas s umístěním sídla 
organizace v bytě č. XX v bytovém domě na ulici XXXX v Brně. Předmětná smlouva tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 12.03.2021.  
Po podpisu uvedené smlouvy oběma smluvními stranami dále pověřuje OSBB předložit 
souhlasné prohlášení majitele nemovitosti o zřízení sídla spolku Zvládáte? Zvládáme! z. s.  
na ulici Kosmonautů 19, Brno 625 00 k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. 
Vladanovi Krásnému.  
 
4. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec na 
rok 2021 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, ulice 
Kosmonautů 2, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2021.  
Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových organizací. 
Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 



5. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Mateřská škola Brno, 
Bosonožská 4 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4, 
Mgr. Šárce Pantůčkové vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. 
Zakázka se týká nákupu nového konvektomatu do školní kuchyně.  
Uděluje souhlas k přesunu finančních prostředků ve výši 200 000 Kč z rezervního fondu  
do investičního fondu Mateřské školy, Brno, Bosonožská 4 na zakoupení nového 
konvektomatu do školní jídelny. Odhadovaná výše nového konvektomatu je do 250 000 Kč.   
 
6. Rozpočtové opatření č. 2 — přesun v rámci požární ochrany 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

RO č. 2 Č.účtu 
Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          

Rezerva na po-
žární ochranu  

231 00 5512 5901      -20 000 

Školení členů 
JSDH  

231 00 5512 5167      20 000 

Celkem         0 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
7. Sedmitřídní MŠ v lokalitě Západní brána – vyjádření k investičnímu záměru po úpravě 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nevydá souhlasné stanovisko k investičnímu záměru: 
Vybudování sedmitřídní mateřské školy v MČ Brno-Starý Lískovec v lokalitě Západní brána 
podle revize, kterou MČ obdržela 27. 1. 2021 pod čj. MMB/0039412/2021, pokud nebude 
radou města Brna schválen investiční záměr na náhradu zabraných parkovacích míst v dané 
lokalitě – parkovací dům, parkoviště s odpovídajícím počtem parkovacích míst apod. 

 

8. VŘMR Umístění pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec – 
výběr zhotovitele 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Umístění 
pingpongových stolů na veřejná prostranství v MČ Brno-Starý Lískovec, schválenou dne 
16.12.2020 pod bodem č. 8/64 RMČ. 
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. Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, Dolní Heršpice, 
IČ: 485 29 303 

4. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brněnské Ivanovice, IČ: 255 48 531 

5. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Nový Lískovec, IČ: 255 38 543 

6. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, Ponava, IČ: 255 15 161 

7. JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, 602 00 Brno, Veveří, IČ: 277 32 941 

8. W.A.K., spol. s r.o., Sokolova 714/2k, 617 00 Brno, Komárov, IČ: 185 65 832 

9. FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 489 08 746 

10. A+J Ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 

11. 11. Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 
00 Brno, IČ: 25342100 
12. OSS Brno s.ro., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850 

13. TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 46977660 

14. DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ: 26255618 

15. Dopravní stavby Brno s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČ: 45474281 

 
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. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“- podruhé 

 
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. 
 
10. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ s předpokládanou hodnotou cca 
6.719 636 Kč bez DPH. 
Schvaluje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala na základě SOD 
č. 09 9 500 20 00022 společnost Pam Arch s.r.o., se sídlem Vránova 3/1241, 621 00 Brno,  
IČ: 26289491, která je uložena na ÚMČ-OVš. 
Souhlasí s tím, aby společnost ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu 
s příkazní smlouvou, schválenou na 87. schůzi RMČ, zahájila činnost pro zadání veřejné 



zakázky na akci: „Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý 
Lískovec“. 
Ukládá OVš zaslat pokyn společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno k plnění 
příkazní smlouvy. 
 

11. Vyjádření k umístění šikmé schodišťové plošiny u bytového domu U Pošty č. 288/2  
a pronájem-prodej částí pozemků p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
1) revokuje usnesení č. 8/38 ze dne 11. 3. 2020 ve věci umístění šikmé schodišťové plošiny 
u bytového domu U Pošty 288/2 a pronájmu části pozemku p. č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec, 
2) souhlasí se stavbou 
„Umístění šikmé schodišťové plošiny“ na pozemcích p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. Starý 
a  
jako správce zastupující vlastníka účelové komunikace na pozemku p. č. 2486/13 k. ú. Starý 
Lískovec stanoví následující podmínky: 
-  před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 

OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení 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 
-  případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu 
- nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 
- bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce 

a jako správce veřejné zeleně na pozemku p. č. 2486/12 k. ú. Starý Lískovec stanoví tyto 
podmínky: 
- kotvící systém plošiny (nosné ocelové sloupky) musí být umístěny min. 0,5 m od 

stávajícího živého plotu dřeviny Spiraea vanhouttei 
- hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru dřevin. Při hloubení výkopů se 

nesmí přerušit kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění musí být odborně 
ošetřena, a to na vlastní náklady toho, kdo poranění způsobil. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než  
2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny musí být chráněny před 
vysycháním a před účinky mrazu  

- u kotvícího systému ve veřejné zeleni budou založeny chráničky (kořenové clony) proti 
příp. budoucímu kontaktu základů stavby s kořeny živého plotu dřeviny Spiraea 
vanhouttei. Stavebník vyzve MČ Brno-Starý Lískovec ke kontrole umístění chrániček  
a zábran před záhozem.  Neučiní-li tak, má MČ Brno-Starý Lískovec právo žádat po 
stavebníkovi dodatečnou kontrolu, přičemž náklady na tuto kontrolu nese stavebník. 

- při záhozu výkopů je nutné dodržet, aby zrnitost zásypových materiálů a míra jejich 
zhutnění zabezpečovala trvalé provzdušnění nutné pro regeneraci příp. poškozených 
kořenů 



- při stavebních pracích nesmí být stavební odpad a stavební materiál ukládány na hromady 
ke stromům a keřům, ani kmeny stromů a keřů zasypávány 

-  při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost respektovat ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků. Dále bude ochrana dřevin na 
staveništi prováděna v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin 
při stavební činnosti SPPK A01 002:2014  

- před zahájením prací uzavře stavebník se správcem, tj. MČ Brno-Starý Lískovec, Dohodu  
o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně, kauce činí 500 Kč za 1 m2 užívané plochy  
a až po oboustranném podpisu dohody, složení kauce uživatelem a vydání souhlasu ke 
zvláštnímu užívání veřejné zeleně lze plochy, v konkrétně stanovených termínech (stavební 
činnost), užívat 

- před zahájením prací převezme stavebník od správce, tj. MČ Brno-Starý Lískovec, fyzickou 
přejímkou dotčenou veřejnou zeleň do užívání 

- po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, 
odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou 
prosáté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset 
travním osivem (parková směs) a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho 
souvislé vrstvy, 1x pokos. Takto upravená zeleň bude předána zpět jejímu správci, tj. MČ 
Brno-Starý Lískovec. 

3) souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 2486/12 a p. č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec 
potřebných pro realizaci stavby „Umístění šikmé schodišťové plošiny“ z úrovně statutárního 
města Brna,  
4) doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem částí pozemků  
p. č. 2486/12 a 2486/13 k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna, jež jsou 
potřebné pro umístění plošiny a   
5) doporučuje starostovi, aby k územnímu řízení pro stavbu: „Umístění šikmé schodišťové 
plošiny“ neuplatnil připomínky ani námitky. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
a odeslat spolu s podmínkami rady MČ ke stavbě: „Umístění šikmé schodišťové plošiny“  
a stanoviskem k uzavření smlouvy o nájmu pozemku z úrovně statutárního města Brna ve 
lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
12. Skončení smlouvy o nájmu zábradlí na pozemku p. č. 2738/1 k. ú. SL 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje skončení nájmu zábradlí na pozemku p. č. 2738/1  
k. ú. Starý Lískovec podle smlouvy č. 09 2 500 12 00072 uzavřené mezi Renatou Huťovou, 
bytem Labská 251/17, Brno a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec dohodou. Platnost a účinnost smlouvy skončí dnem podpisu dohody oběma 
stranami. 

13. Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU – SO 501 Přeložky plynovodu – STL plynovodu 
PE 315 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU – 
SO 501 Přeložky plynovodu – STL plynovodu PE 315 v souvislosti se změnou technického 
řešení lávky pro pěší přes stávající tramvajovou trať v km 0,3. 



Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro přeložku plynovodu – STL plynovodu 
PE 315 v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1684/15, p. č. 1684/16, p.č. 
2292/1 a p. č. 2293/1, všechny k. ú. Starý Lískovec podle předložené dokumentace 
zhotovené a. s. METROPROJEKT Praha, se sídlem nám. I. P. Pavlova 2/1786 Praha, přiložené 
k žádosti Moravia Consult Olomouc a. s., Legionářská 1058/8, Olomouc, datované 11. 1. 
2021, čj. 0080-21-238. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení pro 
stavbu: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU – SO 501 Přeložky plynovodu – STL 
plynovodu PE 315 podle předložené dokumentace zhotovené a. s. METROPROJEKT Praha,  
se sídlem nám. I. P. Pavlova 2/1786 Praha, přiložené k žádosti Moravia Consult Olomouc a.s., 
Legionářská 1058/8, Olomouc, datované 11. 1. 2021, čj. 0080-21-238 vzal stavbu na vědomí 
bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
14. Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, vyjádření MČ pro územní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Nástavba supermarketu U Pošty 12, Brno, 
která spočívá ve vybudování nové obytné nástavby nad stávajícím objektem supermarketu  
na adrese U Pošty č. 12, Brno na pozemcích p. č. 2456/3, p. č. 2457 a 2458/1, všechny k.ú. 
Starý Lískovec a ve vlastnictví právnických osob. 
Žádá UNIVERS projekt v. o. s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno, předkladatele projektové 
dokumentace, o předložení závazného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje 
MmB z hlediska souladu plánované stavby s Územním plánem města Brna. 
Ukládá OVš zaslat žadateli sdělení o usnesení ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této 
schůze rady MČ.  
 

15. Stavební záměr: Rodinný dům manželů XXXXX, Starý Lískovec – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavební záměr: Rodinný dům manželů XXXX, Starý 
Lískovec podle dokumentace předložené Ing. Radimem Doležalem, datované 26. 1. 2021. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro umístění přípojky plynu a vody  
do pozemků statutárního města Brna p. č. 906/1 a p. č. 907/1 k. ú. Starý Lískovec. 
Požaduje přechod přes komunikaci ul. Točné pro uložení přípojek plynu a vody primárně 
protlakem. Pokud to z důvodu přítomnosti dalších inženýrských sítí v pozemcích p. č. 906/1  
a p. č. 907/1 k. ú. Starý Lískovec nebude možné, bude provedena plošná oprava komunikace 
podle podmínek správce – Brněnských komunikací a. s.. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
umístění přípojek plynu a vody do pozemků p. č. 906/1 a p. č. 907/1 k. ú. Starý Lískovec  
ve vlastnictví statutárního města Brna v rámci stavebního záměru: Rodinný dům manželů 
XXXX, Starý Lískovec na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro umístění přípojek 
plynu a vody do pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 906/1 a p. č. 907/1 k.ú. 
Starý Lískovec v rámci stavebního záměru: Rodinný dům manželů XXXX, Starý Lískovec a 
spolu s usnesením rady MČ zaslat Ing. Radimu Doležalovi, Mášova 744/24, Brno  
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  
 



16. Odstoupení od smlouvy č. 09 9 500 21 00003 o výsadbě stromů ve veřejné zeleni 
výběhu pro psy Bosonožská, pí XXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odstoupení od smlouvy č. 09 9 500 21 00003 
na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy Bosonožská, podané dne 12. 2. 2021 
smluvní stranou žadatelkou pí XXXX, XXXX, 625 00 Brno. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením smluvní 
stranu do 5. 3. 2021.  
 
17. Žádost SVČ Lužánky – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, o schválení dočasného 
umístění herních cedulí ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dočasným umístěním herních cedulí formátu max. 
A3, zalaminovaných, na stromy připevněných provázkem, ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý 
Lískovec, pro herní trasy (velikonoční, poznávací, pohádková, hádanková apod.) se stanovišti 
a úkoly pro rodiče s dětmi, dle žádosti SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno – pracoviště 
LINKA, Kosmonautů 4, 625 00 Brno, ze dne 15. 2. 2021, s výjimkou stanovišť č. 4, 6, částečně 
č. 5 z důvodu, že stromy nejsou veřejnou zelení ve správě MČ Brno-Starý Lískovec  
a za podmínek umístění cedulí prostřednictvím volného úvazku provázkem nepoškozujícím 
kůru stromů, na stromy co nejblíže sousedící s chodníkem, průběžné kontroly cedulí a jejich 
opravy/náhrady/obměny, vč. úklidu stržených, dodržení OZV SMB č. 15/2007 o ochraně 
zeleně v městě Brně a OZV SMB č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, a to vše na náklady žadatele. Souhlas se vydává na rok 2021.  
Žádost se stanovišti tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.      
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 28. 2. 2021. 
 

18. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec  
 

1. souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou  
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která je přílohou 
tohoto bodu jednání, v rozsahu navrhovaných změn čl. 3, 26, 41, 51, 59, 71, 76, 
 

2. nesouhlasit s navrhovanými změnami obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v oblasti tvorby a ochrany 
životního prostředí, čl. 21, 22 a 75, týkajícími se odstavených vozidel v zeleni. Nový 
zákon č. 542/2020 Sb. zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 105 taxativně 
nestanoví, že by činnosti spojené s odstavenými vraky vozidel měly ve statutárních 
městech vykonávat městské části, nýbrž obce. Městská část Brno-Starý Lískovec žádá, 
aby veškerá agenda související s vraky vozidel v zeleni zůstala v gesci statutárního 
města Brna, včetně přestupků k tomuto zákonu a nedělily se kompetence mezi 
statutární město a městské části. 

 
 



19. Návrh směny pozemků mezi SmB a fyzickou osobou – vyjádření MČ 

 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
se směnou pozemku p. č. 1684/79 k. ú. Starý Lískovec – výměra 331 m2 ve vlastnictví fyzické 
osoby za pozemky p. č. 9174/3 k. ú. Líšeň – výměra 49 m2, p. č. 9175/2 k. ú. Líšeň – výměra 2 
m2 a p. č. 9171/4 k. ú. Líšeň – výměra 10 m2 ve vlastnictví statutárního města Brna. 

 
20. Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dohody o vydání bezdůvodného 
obohacení společností CETIN a. s. zastoupené Ing. Pavlem Prokešem, manažerem realitních 
služeb, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 na straně nájemce ve prospěch 
pronajímatele Statutárního města Brna – městské části Brno-Starý Lískovec zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 260/4, 625 00 Brno.  
Pověřuje OSBB k předložení dohody k podpisu oběma smluvním stranám do 05.03.2021. 
 
 
21. Nájemní smlouva č. 09 9 400 21 00021, CETIN a. s. objekt Kurská 2 

 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 09 9 400 21 00021 
mezi stranami Statutární město Brno – městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 260/4, 625 00 Brno na straně pronajímatele 

a společností CETIN a. s., zastoupené manažerem realitních služeb Ing. Pavlem Prokešem, 
Českomoravská 2510/19, Praha 9 Libeň, 190 00 Praha identifikační kód: BMKUR, finanční 
kód: 28644 na straně nájemce, kde předmět nájmu tvoří část střechy o výměře 27,5 m2. 
‚Na této ploše budou umístěny technologie nájemce potřebné pro provoz elektronické 
komunikační sítě. Jedná se o 3ks gravitačních stožárů, technologický kontejner a kabelové 
lávky propojující technologický kontejner se stožáry. Schéma rozložení těchto technologií je 
zakresleno v plánku, který tvoří autorizovanou přílohu této smlouvy. 
Pověřuje OSBB k předložení smlouvy k podpisu oběma smluvním stranám do 05.03.2021. 


