
 

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

 

VÝPIS  

 
z 80. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 2.6.2021 v 15:45 hodin  

v zasedací místnosti ÚMČ. 

 
1. Pronájem bytu – Petr Masařík 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
9. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č.or. 43, Brno – 

Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
10. Pojistná smlouva 

11. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2021 
12. Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy 
13. Rozpočtové opatření č.9 – navýšení provozních výdajů v oblasti zájmová činnost  

a doprava 
14. Zhotovení dnových propustných zátek v kopaných studnách v MČ Brno – Starý 

Lískovec 
15. Rozpočtové opatření č.10 – navýšení provozních výdajů na veřejná prostranství 

16. Žádost o souhlas s realizační dokumentací stavby „Prodloužení tramvajové trati 
z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ 

17. Oprava zídky a schodiště u zadního vchodu Labská 13-15 
18. SOD č. 09 9 500 21 00022, Projektová dokumentace Náhradní výsadby a dosadby 

dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno – Starý Lískovec, VZMR 

19. Dodatek č.5 k SOD č. 09 9 500 19 00034 
20. Žádost pí XXXXXX o novou smlouvu na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu pro 

psy Bosonožská 
21. Plochy nejvýznamnější zeleně 
22. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 

BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, 
Brno – Starý Lískovec“. 

23. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby  
a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“  

24. Prominutí, snížení nájemného z pozemku p.č. 2405/89 při ul. Jemelkova pod stánkem 
25. Přípojka NN – Brno, Točná p.č. 1890/1 – úprava SS200 – vyjádření 

26. Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská - vyjádření k investičnímu záměru – 
pokračování 



27. Skončení nájmu – Alena Bártlová a další pronájem – XXXXXX - část pozemku 
garážového dvora p. č. 2395/19 k. ú. Starý Lískovec 

28. Pronájem pozemku pod předzahrádkou p.č. 244/8 k.ú. SL 
29. Posouzení žádosti o změnu kapacity Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky 

Přemyslovny 10 
30. Rozpočtové opatření č. XX – finanční vypořádání s městem za rok 2020 

31. Námitky k upravenému návrhu Územnímu plánu města Brna 
32. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

vstupního schodiště Labská 35 a 37“ 
33. Posouzení žádosti o změnu školní družiny Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky 

Přemyslovny 10 

34. Pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Bosonožská 9 
 
 



 
1. Pronájem bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájem bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno-Starý Lískovec, XXXXXX, nar. XXXXXX na dobu 2 roky, za nájemné 
95,20 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 1.7. zvyšováno o míru inflace 

vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího 
obecního bytu č. 1 v budově mateřské školy na ulici Oderská 2, Brno a vyklizený byt předá 
MČ Brno-Starý Lískovec.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno-Starý Lískovec, na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné  

ve výši 95,20 Kč/m2/měsíc s tím, že nájemné bude každoročně k 1.7. zvyšováno o míru 
inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX, za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího obecního bytu č. 1 v budově mateřské školy na ulici Oderská 2, Brno  a vyklizený 
byt předá MČ Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
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. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  

Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
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. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  

2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně-Starém Lískovci na dobu 



určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno -
Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   

 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
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. 23 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021.   
 
9. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č.or. 43, Brno – 
Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Dunajská č. or. 43, Brno-Starý 
Lískovec“.  
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 

 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 

- W. A. K., spol. s r.o., Sokolova 714/2k, 617 00 Brno, DIČ: CZ18565832, IČO: 18565832, 
email:  wak@wak.cz, 

- MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČO: 25538543, email:  
mtc-stav@mtc-stav.cz, 

- Marek Hanák, s. r. o., Petra Bezruče 365, 664 43 Želešice, DIČ: CZ27708306, IČO: 
27708306, email: hanakmarek@email.cz, 

 
a návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci ve složení 3 
členů schválených RMČ: 
 

mailto:wak@wak.cz
mailto:mtc-stav@mtc-stav.cz
mailto:hanakmarek@email.cz


1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Tomáš Okřina – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – referent Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Bc. Veronika Kupková – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 
10. Pojistná smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí u pojistné smlouvy uzavřené mezi statutárním 

městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně pojistníka a ČSOB 
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice,  
IČ: 45534306, na straně pojistitele, s navýšením ročního pojistného ve výši 116 239 Kč  
na roční pojistné ve výši 139 708 Kč, a to od 22.8.2021. 
 
11. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2021 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
12. Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zřízení přípravné třídy ve školním roce 2021/2022. 

Pověřuje ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. 
Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku školy.  
 
13. Rozpočtové opatření č.9 – navýšení provozních výdajů v oblasti zájmová činnost  
a doprava 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.9, které je přílohou tohoto bodu jednání. 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
14. Zhotovení dnových propustných zátek v kopaných studnách v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zhotovením dnových propustných zátek – filtrů  

v kopaných studnách DN 1000 na ulici Kroupova č. p. 22, 58 a 82. 
Ukládá OVš vystavit a zaslat objednávku zhotoviteli díla. 
 
15. Rozpočtové opatření č.10 – navýšení provozních výdajů na veřejná prostranství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 



16. Žádost o souhlas s realizační dokumentací stavby „Prodloužení tramvajové trati 
z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s realizační dokumentací stavby „Prodloužení 
tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“.   
Ukládá OVš seznámit s tímto rozhodnutím žadatele. 

 
17. Oprava zídky a schodiště u zadního vchodu Labská 13-15 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost podanou paní Baňochovou, 
předsedkyní SVJ Labská 13. 

Ukládá OVŠ vypsat nové výběrové řízení v souladu s pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec, schválených dne 24. 2. 
2016 na 39. schůzi RMČ pod bodem č. 8 a seznámit s tímto rozhodnutím předsedkyni SVJ Lab-
ská 13. 
 
18. SOD č. 09 9 500 21 00022, Projektová dokumentace Náhradní výsadby a dosadby 
dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno – Starý Lískovec, VZMR 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 00022 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Zahradní  
a krajinářská tvorba, spol. s r. o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno, IČ 46344535, na zpracování 

projektové dokumentace „Náhradní výsadby a dosadby dřevin ve veřejné zeleni MČ Brno-
Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dí lo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
19. Dodatek č.5 k SOD č. 09 9 500 19 00034 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 5 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. 5 je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 5 
smluvním stranám k podpisu do 25. 6. 2021.  
 
20. Žádost pí XXXXXX o novou smlouvu na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu pro 
psy Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení vydané pod bodem 2. na 64. schůzi RMČ 
Brno-Starý Lískovec konané dne 16. 12. 2020. 
Nesouhlasí s uzavřením nové smlouvy na výsadbu stromů ve veřejné zeleni výběhu pro psy 
Bosonožská vč. podmínek žadatelky, dle žádosti pí XXXXXX, Irkutská 316/4, 625 00 Brno, ze 
dne 19. 5. 2021.  



Žádost s podmínkami tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením 
žadatelku do 15. 6. 2021.   
 
21. Plochy nejvýznamnější zeleně 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit se stávajícím Seznamem ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, jako přílohy 
OZV statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a požadovat  

- zachování udělené výjimky, schválené usnesením Zastupitelstva města Brna, 

zasedání č. Z8/06 ze dne 14. 5. 2019, bod ZM8/0521 – 9. (část pozemku p. č. 1684/80 
k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská, o výměře 3 000 m2 a část pozemku p. č. 2395/2 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Kyjevská, o výměře 3 300 m2), 

- vyřazení nejvýznamnějších ploch zeleně pozemků p. č. 1684/24 a 1684/95 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny (Osová) z plochy č. 169 mapové aplikace významných 
ploch zeleně, p. č. 2417/15 a 2417/16 k. ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 9 (oplocený 
sportovní areál základní školy) z plochy č. 172 mapové aplikace významných ploch 

zeleně 
- zařazení pozemků p. č. 77/1, 77/6, 77/7, 77/8 k. ú. Starý Lískovec – parčík 

Hermannova, jako nejvýznamnější plochy zeleně, jejíž plošný rozsah nesmí být 
zmenšen do Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně.  

Seznam ploch nejvýznamnější zeleně tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto jednání , 

udělená výjimka tvoří autorizovanou přílohu č. 3 bodu tohoto jednání a nově zařazované 
pozemky tvoří autorizovanou přílohu č. 4 bodu tohoto jednání.       
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec upozornit písemně Odbor životního 
prostředí MMB na plochu nejvýznamnější zeleně v k. ú. Bohunice, při ul. Osová (křižovatka 
s ul. Elišky Přemyslovny), kde se plánuje stavba silnice, křižovatky a nového příjezdu 
k terminálu.   
 

22. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordinátor 
BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno 
– Starý Lískovec“. 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 
Brno, IČ: 25526171 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „TDI a koordi-
nátor BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, 
Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 

 
23. Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI  
a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů 
v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 
21 00021 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,TDI a koordinátor BOZP při 



realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý 
Lískovec“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou S-Invest s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, IČ: 255 26 171 zastoupenou Ing. Eliškou Kudělkovou. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh příkazní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
24. Prominutí, snížení nájemného z pozemku p.č. 2405/89 při ul. Jemelkova pod stánkem 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s úpravou výše ceny nájmu pro rok 2021 podle 
smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2405/89 (16 m2) k. ú. Starý Lískovec č. 09 2 500 20 00028 pro 

prodejnu cukrovinek, nealkoholických nápojů, zmrzliny a doplňujícího zboží s  vyloučením 
prodeje alkoholických nápojů. 
 
25. Přípojka NN – Brno, Točná p.č. 1890/1 – úprava SS200 – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Přípojka NN – Brno, Točná p. č. 1890/1 – 
úprava SS200 podle projektové dokumentace zpracované společností Projekce Tóth, s. r. o., 

Vlhká 194/25, Brno, IČ 03958833 a datované: 5/2021 a jako správce svěřeného pozemku p. 
č. 983/1 k. ú. Starý Lískovec stanoví podmínky pro uvedení části dotčené stavbou  
do původního stavu: 
 
1.  Po ukončení užívání uvede stavebník pozemek do původního stavu, porušené povrchy 

trávníků budou zahrnuty, zemina zhutněna, urovnána, budou odstraněny zbytky 
stavebního materiálu a odpadů, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy,  
se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, dále budou porušené 
povrchy trávníků osety travním osivem (parková směs). O travní porost bude pečováno  
až po vytvoření jeho souvislé vrstvy. Požaduje se 1x pokos. Propady budou průběžně 
zasypávány. Do doby provedení úpravy pozemku a předání zpět, není možné požádat  
o kolaudační souhlas, kterému předchází kontrolní závěrečná prohlídka stavby.  

2.  Pozemek uvedený do původního stavu, dle předchozího odst. 1., převezme protokolárně 
pracovník ÚMČ Brno-Starý Lískovec k tomu určený – Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš 
ÚMČ. Přejímka bude oznámena 10 pracovních dnů předem. Tato se může uskutečnit 
pouze ve vegetačním období mezi 1. 4. až 31. 10. příslušného roku, pokud není 
dohodnuto jinak. 

Dále Rada MČ doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec,  
aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: Přípojka NN – Brno, Točná p. č. 1890/1 – 
úprava SS200 podle projektové dokumentace zpracované společností Projekce Tóth, s. r. o., 
Vlhká 194/25, Brno, IČ 03958833 a datované: 5/2021, na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou stavbu 
k podpisu a spolu s vyjádřením rady MČ zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu  z 80. 
schůze RMČ žadateli. 
 
 
 
 



26. Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská - vyjádření k investičnímu záměru – 
pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s investičním záměrem: „Západní brána – propojení  
ulic Jihlavská a Labská“ (dále IZ) předloženým na základě usnesení rady města RmB ze dne 
10. 3. 2021 č. 8/136 Investičním odborem MmB v upravené verzi, jež byla MČ doručena 20. 

5. 2021. 
1) Podle předloženého IZ – jeho grafické nebo textové části – se mají budovat v ul. Labské  

a Vltavské při křižovatce s plánovanou propojovací komunikací odbočovací pruhy na místě 
ke komunikaci přilehlých kolmých parkovacích stání, přičemž se evidentně nepočítá s  tím, 
že by úbytek již tak nedostatečného počtu parkovacích míst byl na jiném místě sanován, 

s čímž MČ nemůže souhlasit, 
2) MČ Brno-Starý Lískovec žádá změnu tvaru propojovací komunikace – její napřímení, 
3) Do PD doplnit komunikační propojení s investiční záměrem „Západní brána“ jižně od 

zastávky tramvaje Nová Jihlavská.    
 

27. Skončení nájmu – XXXXXX a další pronájem – Lukáš Bártl - část pozemku garážového 
dvora p. č. 2395/19 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 
1) s uzavřením dohody o skončení nájmu ideálního podílu pozemku p. č. 2395/19 k. ú. Starý 

Lískovec pod garážovým dvorem s pí XXXXXX, bytem Kyjevská 289/3, Brno k nejbližšímu 
možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 8. 2017 pod č. 12/87, 

podpisem byla pověřena vedoucí OVš a 
2)  s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/11) pozemku 

p. č. KN 2395/19 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem 
Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným a panem XXXXXX, 
bytem Kyjevská 289/3, Brno podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 
pod bodem č. 4/119. Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 
2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

 
28. Pronájem pozemku pod předzahrádkou p.č. 244/8 k.ú. SL 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 244/8 k. ú. 
Starý Lískovec mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupenou 

starostou Mgr. Vladanem Krásným a vlastníky sousedícího RD U Hřiště 274/8, Brno na 
pozemku p. č. 210 k. ú. Starý Lískovec za nájemné ve výši 11,- Kč za m2 a rok podle návrhu, 
který je přílohou zprávy.  
 
29. Posouzení žádosti o změnu kapacity Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky 

Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvýšením kapacity Základní školy a Mateřské školy, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, IČO 62156632, na 274 žáků s účinností 
od 01.09.2021, tj. s navýšením kapacity školy o 30 míst. 
Ukládá vedoucí Stavebního úřadu neprodleně seznámit žadatele s tímto usnesením Rady 
městské části Brna–Starý Lískovec. 



30. Rozpočtové opatření č. XX – finanční vypořádání s městem za rok 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
rozpočtové opatření, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
  

31. Námitky k upravenému návrhu Územnímu plánu města Brna 

 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec  
 
I. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna v k.ú. 

Starý Lískovec a k.ú. Bohunice, tj. ve vymezení plochy změn, pl. smíšené obytné C/v4, pl. 
bydlení B/v2 (struktura zástavby volná, výška zástavby 2: 3-10m, 4: 9-22 m) a pl. městská 
zeleň Z (územní specifikace viz příloha) a požadují revizi návrhu grafické části Hlavního 
výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající pouze ve vymezení na plochu 
změn se způsobem využití městská zeleň Z. 
 
II. doporučuje  

zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna, tj.  
ve vymezení plochy změn C/v7 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná,  výška 
zástavby 7: zóna pro umístění výškových staveb) (územní specifikace viz příloha) a požadu jí 
revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna 
spočívající ve vymezení na plochu se způsobem využití C/v4 (plochy smíšené  obytné, 

struktura zástavby volná, výška zástavby 4: 9-22 m) a C/v7 (plochy smíšené obytné, struktura 
zástavby volná, výška zástavby 7: zóna pro umístění výškových staveb). 
 
III. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s s upraveným návrhem nového Územního plánu  města Brna 
v k.ú. Starý Lískovec, tj. s Textovou částí podmínek využití stabilizovaných ploch b ydlení B – 
hlavní využití pro bydlení. Požadujeme doplnění / zpřesnění podmínky pro tento typ funkční 
plochy a to, že podmínkou hlavního způsobu využití stabilizované plochy pro bydlení B bude 
soulad s převládajícím způsobem využití okolní zástavby, tj. rodinný dům / bytový dům. 
 
IV. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna,  

tj. ve vymezení plochy změn se způsobem využití komerční vybavenost W/v3 (struktura 
zástavby volná, výška úrovně zástavby 3: 6-16 m) (územní specifikace viz příloha) a požaduje 
revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna 
spočívající ve vymezení části této plochy na plochu změn se způsobem využití komerční 
vybavenost W/v1 (struktura zástavby volná, výška úrovně zástavby 1: 3-7 m). 

 
V. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu, tj. ve vymezení 
plochy změn plochy komerční vybavenosti W/v2 (struktura zástavby volná, výška úrovně 
zástavby 2: 3-10 m) (územní specifikace viz příloha), resp. požaduje revizi návrhu grafické 
části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na 



plochu W plochy komerční vybavenosti W/v1 (struktura zástavby volná, struktura zástavby 
volná, výška úrovně zástavby 1: 3-7 m).  
 
VI. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna,  
tj. ve vymezení plochy změn se způsobem využití komerční vybavenost W/v4 (struktura 

zástavby volná, výška úrovně zástavby 4: 9-22 m) (územní specifikace viz příloha) a požaduje 
revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna 
spočívající ve vymezení části této plochy na plochu změn, pl. dopravní infrastruktury D. 
 
VII. doporučuje  

zastupitelstvu nesouhlasit s upraveným návrhem nového Územního plánu města Brna,  
tj. ve vymezení plochy zemědělské A (územní specifikace viz příloha) a požadují revizi návrhu 
grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající  
ve vymezení na plochu změn se způsobem využití plochy zahrádek I. 
 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu neprodleně zaslat usnesení Zastupitelstva městské části 
Brno, Brno-Starý Lískovec na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, 

Kounicova 67, Brno. 
 
32. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
vstupního schodiště Labská 35 a 37“ 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení přijaté pod bodem č. 28 na své 74. chůzi 
konané dne 07.04.2021. 
Souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava vstupního schodiště Labská 35 a 37“, která je přílohou tohoto bodu 
jednání 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Roman Kimmel, Oblá 28, 634 00 Brno, IČO: 15198880 
2. HBH stavby s.r.o., Bratislavská 868/17, Hustopeče 693 01, IČO: 03618871 
3. Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno, IČO: 25527495 
4. Bestbuild s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČO: 29355257 
5. Jan Zouhar, Gorkého 55/5, 602 00 Brno, IČO: 87399229 

6. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO: 25548531 
7. MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE – MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 

 
Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci ve 
složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Vladan Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
3. Mgr. Tomáš Okřina, vedoucí Odboru správy budov a bytů  
4. Mgr. Jarmila Prátová, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
5. Marta Zavadilová, referent Odboru správy budov a bytů 
6. Jan Kovář, bytový technik Odboru správy budov a bytů 



 
Ukládá OSBB oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
33. Posouzení žádosti o změnu školní družiny Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy  
a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, IČO 62156632, na 90 
žáků s účinností od 01.09.2021, tj. s navýšením kapacity školní družiny o 30 míst. 
Ukládá vedoucí Stavebního úřadu neprodleně seznámit žadatele s  tímto usnesením Rady 
městské části Brna–Starý Lískovec. 

 
34. Pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby nebytové prostory v 1. a 2. podlaží areálu ZŠ 
Bosonožská 9, č. p. 381, p. č. 2435 o celkové výměře 1 300,67 m2 byly pronajaty subjektu: 
Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, IČO: 25322192. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k jednání o ceně 

pronájmu. 
 

  


