
 

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

 

VÝPIS Z USNESENÍ  

 
z 81. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 16.6.2021 v 15:45 hodin  

 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
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. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX  
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

25. Pronájem volných bytů 
26. Žádost o změnu podmínek pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě ulice 

Kosmonautů č.or. 19, Brno-Starý Lískovec – Sportovní klub Moravia Brno 
27. Opravy prostor klubovny Spolku seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 633/4, Brno-

Starý Lískovec - vícepráce 

28. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 4 situovaném v přízemí domu č.or. 45 na ulici Dunajská 

v Brně“ 
29. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 18 situovaném ve 4. podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská 

v Brně“ 
30. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00044, Vratislav Šustr 

31. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00045, Vratislav Šustr 



32. Rozpočtové opatření č. 13 – změna rozpočtového zatřídění transferu z města, 
navýšení provozních výdajů v zájmové činnosti a dopravě, změna v DPPO, navýšení 
vlastních příjmů 

33. Pronájem podchodu evid.č.621 na ulici Osová – vyjádření 
34. Návrh na odkoupení části p.č. 909/3 k.ú. SL 
35. Návrh na odprodej pozemků nebo jejich částí v ul. Kroupova 

36. Vyřazení lokality – kavárna u polikliniky – z Tržního řádu 
37. Zařazení lokality – prodejní stánek s lesním ovocem do Tržního řádu 
38. Vyjádření ke stavbě: Přístavba RD včetně zahradního domku Šoustalova č. 532/52 
39. Vyjádření ke stavbě: Výstavba dvojgaráže na pozemku p.č. 988/1 k.ú. SL 
40. Vyjádření ke stavbě: Vodovodní přípojka pro RD, Jemelkova 75 

41. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2021 
42. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 

Lískovec na rok 2021 zájmovou organizaci Orel Jednota Brno-Starý Lískovec 
43. Rozpočtové opatření č.12 – dotace zájmové organizaci Orel 
44. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020 
45. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2020 
46. Zprávy o činnosti PO za rok 2020 

47. Prominutí místního poplatku z moci úřední 
48. Přijetí uchazeče do zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
49. Pojistná smlouva, Dodatek č.2 
50. Nová pravidla pronájmu bytů a Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v  domech 

v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 

 



1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
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. 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 31.08.2021.   
 
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 Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 

4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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 31.08.2021.   
 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 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 31.08.2021.   
 
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 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   



 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 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 31.08.2021.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 

9. 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. 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 31.07.2021.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 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 31.08.2021.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  

k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 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.   
 
12. 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 Sevastopolská č. o. 3 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 31.08.2021.   
 

13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 3 měsíce, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Zároveň OSBB započte vyčíslený přeplatek ve prospěch dlužné částky.  
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021.   
 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  

o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 ze dne 
03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 

15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 21, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  

o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení  

č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021.   
 
16. 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 ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 

17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 

upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   



 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 

upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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 63,51 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno  
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení  
č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2021.   
 
20. 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 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 XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021.   
 
21. 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.   

 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 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 31.08.2021.   
 
 
 
 



23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  
č. xx, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX 
a XXXXXX, nar. XXXXXX. 

Ukládá OSBB informovat manžele XXXXXX o usnesení do 30.06.2021, 
 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  

k bytu č. xx, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 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.   
 
25. Pronájem volných bytů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 21 v bytovém domě na ulici Ul. 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, 
reg. č. 001/21, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, 
žadatelce XXXXXX, bytem XXXXXX, Brno. 
 

Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 120.000 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. 21 v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 001/21 mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelkou XXXXXXXXXXX. 
 
Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu 

bodu tohoto jednání. 
Ukládá OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30.06.2021. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.07.2021. 

 
26. Žádost o změnu podmínek pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě ulice 
Kosmonautů č.or. 19, Brno-Starý Lískovec – Sportovní klub Moravia Brno 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OSBB nejprve předložit materiál Bytové komisi k prověření. 
 
27. Opravy prostor klubovny Spolku seniorů v objektu SVČ Kosmonautů 633/4, Brno-Starý 
Lískovec - vícepráce 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením objednávky se společností 
Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 664 01 Babice nad Svitavou,  



IČ: 12191949 DIČ: CZ5907141581 na provedení víceprací oprav klubovny Spolku seniorů 
v objektu SVČ Kosmonautů 633/4 v Brně-Starém Lískovci, spočívajících v odstranění  celkem 
tří vrstev původních podlahových krytin a odbroušení četných nerovností betonové podlahy 
až do hloubky 50 mm v částce 17.980,00 Kč bez DPH. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem objednávky. 
 

28. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 4 situovaném v přízemí domu č.or. 45 na ulici Dunajská v Brně“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 4 situovaném v přízemí domu č. or. 45 

na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 664 
01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
116.568 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
29. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 18 situovaném ve 4. podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská v Brně“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 18 situovaném ve 4. podlaží domu č. or . 
8 na ulici Kurská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 664 

01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
119.502,31 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
30. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00044, Vratislav Šustr 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00044 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 

bytu č. 4, nacházejícím se v přízemí domu č. or. 45 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
116.568 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00044 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.06.2021. 
 
31. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00045, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00045 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 



objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 18, nacházejícím se ve 3. patře domu č. or. 8 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
119.502,31 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 

Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 21 00045 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.06.2021. 
 
32. Rozpočtové opatření č. 13 – změna rozpočtového zatřídění transferu z města, navýšení 
provozních výdajů v zájmové činnosti a dopravě, změna v DPPO, navýšení vlastních příjmů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
33. Pronájem podchodu evid.č.621 na ulici Osová – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti uzavření nové smlouvy o nájmu pozemků, 

jež jsou zastavěny podchodem ev.  č. BM-621-Osová pro umístění a provozování restaurace: 
p. č. 2772, 2773, 2789, 2790, 2166/1 všechny k. ú. Starý Lískovec a p. č. 2342/3 k. ú. 
Bohunice. Rovněž na pozemku p. č. 2169 k. ú. Starý Lískovec se nachází součást podchodu. 
Ukládá OVš postoupit usnesení rady MČ do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze odboru 
Dopravy MmB. 

 
34. Návrh na odkoupení části p.č. 909/3 k.ú. SL 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s prodejem části pozemku p. č. 909/3 k. ú. Starý Lískovec vymezené prodloužením hranic 
domu Malostranská 195/39 směrem k chodníku na pozemku p. č. 909/1 k. ú. Starý Lískovec - 
podle připojeného zákresu v mapě - spoluvlastníku rodinného domu na pozemku p. č. 935/1 

k. ú. Starý Lískovec, Malostranská 195/39, Brno. 
 
35. Návrh na odprodej pozemků nebo jejich částí v ul. Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby vydalo  

souhlasné stanovisko k odkupu pozemků, nebo jejich částí podél ulice Kroupova p. č. 
463/19, 463/21,  463/23, 463/24, 463/25, 463/26, 463/7, 463/8, 463/27, 463/28, , 463/35, 
463/22, 463/29, 463/30, 463/31, 463/32, 463/33, 463/34 a 463/15 k. ú. Starý Lískovec, jež 
jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, pokud o to některý z vlastníků přilehlých 
nemovitostí požádá. 
 
36. Vyřazení lokality – kavárna u polikliniky – z Tržního řádu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vyřazením lokality č. 13, p. č. 2842/1, k. ú. Starý 
Lískovec ul. U Pošty u č. 14 z nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává 
Tržní řád. 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ ŽÚ MmB do 10 dnů po vyhotovení zápisu ze schůze 



RMČ.  
 
37. Zařazení lokality – prodejní stánek s lesním ovocem do Tržního řádu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zařazením lokality č. 8 na pozemku p. č. 1684/16, 
k. ú. Starý Lískovec do nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní 

řád. 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ společnosti Jumbofruits s r. o., p. Davidu Fojtíkovi do 10 
dnů po vyhotovení zápisu ze schůze RMČ a současně nabídnout žadateli využití tržního místa 
pod pergolou na pozemku p. č. 2456/4 k. ú. Starý Lískovec pod prodejnou Albert na adrese  
U Pošty 12, Brno přibližně proti vchodu do domu U Pošty 285/8, Brno. 

 
38. Vyjádření ke stavbě: Přístavba RD včetně zahradního domku Šoustalova č. 532/52 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Přístavba RD včetně zahradního domku 
Šoustalova č. 532/52 podle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Šoukalem, 
Svatopetrská 10, Brno a datované: 1/ 2020. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 

stavbu: Přístavba RD včetně zahradního domku Šoustalova č. 532/52 podle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Petrem Šoukalem, Svatopetrská 10, Brno a datované: 1/ 2020 
na vědomí bez připomínek.  
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu Brno zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu žadateli. 

 
 39. Vyjádření ke stavbě: Výstavba dvojgaráže na pozemku p.č. 988/1 k.ú. SL 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Výstavba dvojgaráže na pozemku p. č. 
988/1 k. ú. Starý Lískovec podle projektové dokumentace zpracované Moravia Gas Projekt  
v. o. s, Plynárenská 499/1, Brno a datované: 9/ 2020. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 

stavbu: Výstavba dvojgaráže na pozemku p. č. 988/1 k. ú. Starý Lískovec podle projektové 
dokumentace zpracované Moravia Gas Projekt v. o. s, Plynárenská 499/1, Brno a datované: 
9/ 2020 na vědomí bez připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu Brno zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu žadateli. 

 
40. Vyjádření ke stavbě: Vodovodní přípojka pro RD, Jemelkova 75 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Vodovodní přípojka pro RD, Jemelkova 75 
podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vlado – stavební projekce, Botanická 68, 
Brno a datované: květen 2021. 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: Vodovodní přípojka pro RD, Jemelkova 75 podle projektové dokumentace 
zpracované Ing. Vlado – stavební projekce, Botanická 68, Brno a datované: květen 2021 na 
vědomí bez připomínek. 



Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou 
stavbu: Vodovodní přípojka pro RD, Jemelkova 75 a zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání 
výpisu žadateli. 
 
41. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2021 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2021 jednotlivým zájmovým a kulturním organizacím, a to ve výši: 
 

Orel Jednota Starý Lískovec                                                     110.000 Kč + 65.000 Kč               

Junák – český skaut, středisko St. Lískovec, z.s.                           40.000 Kč                                        

Pionýr, z. s. 52. pionýrská skupina Slunovrat                               10.000 Kč                                       

Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                          45.000 Kč                                       

SDH Starý Lískovec                                                                            15.000 Kč                                      

SDH Starý Lískovec – SPORT                                          40.000 Kč                                      

Ruka pro život o. p. s.                                                              2.000 Kč                                       

TOM 20203 Oftalmo                                                                           5.000 Kč                                       

Dětský tábor Brněnka – spolek                                                       18.000 Kč                                       

DOTYK II, o. p. s.                                                                                   2.000 Kč                                       

Ratolest Brno, z. s.                                                                             10.000 Kč                                   

Lužánky – středisko volného času Brno                                         10.000 Kč                                      

Taneční studio B-Fresh, z. s.                                                             10.000 Kč                                                   
 
42. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 
Lískovec na rok 2021 zájmovou organizaci Orel Jednota Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
schválit: 
 
-uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 099 300 21 00031 mezi stranami 

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně poskytovatele a organizací  Orel 

Jednota Brno-Starý Lískovec, zastoupené Josefem Jaňurou, starostou jednoty, Malešovská 5, 
625 00 Brno, IČ: 65352688 na straně příjemce, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí dotace 
na kulturní činnost v částce 110 000 Kč.   

 
-uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 099 300 21 00031 mezi stranami 

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně poskytovatele a organizací Orel 
Jednota Brno-Starý Lískovec, zastoupené Josefem Jaňurou, starostou jednoty, Malešovská 5, 
625 00 Brno, IČ: 65352688 na straně příjemce, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí dotace  
na zájmovou činnost v částce 65 000 Kč. 

 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání  
 



43. Rozpočtové opatření č.12 – dotace zájmové organizaci Orel 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit rozpočtové 
opatření, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
44. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje účetní závěrky vč. výsledků hospodaření za rok 2020 
ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, MŠ 
Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2. 
 

45. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá OSŠK zajistit zdůvodnění ředitelů PO k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 
a to do rezervního fondu a do fondu odměn. 

Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 
46. Zprávy o činnosti PO za rok 2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 

organizací, které jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
47. Prominutí místního poplatku z moci úřední 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Zastupitelstva města Brna o prominutí 
místního poplatku z moci úřední za zvláštní užívání veřejného prostranství spočívající 
v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a  předsunutých 

prodejních míst v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 podle § 16b odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, v platném znění, na dobu od 1. 1. 2021 do 31.12.2021. 
 
48. Přijetí uchazeče do zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s přijetím nového uchazeče do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý 
Lískovec: XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Brno, Oderská 7, 625 00. 
Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec mezi členem JSDH Brno-Starý Lískovec  
na straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným  
na straně druhé a pověřuje starostu podpisem této dohody. Dohoda je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
 
 



49. Pojistná smlouva, Dodatek č.2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě  
č. 8069970828 uzavřené dne 22.8.2018 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. 

Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení ročního pojistného na částku 139 708 Kč, a to od 
22.8.2021. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV předložit Dodatek č. 2 smluvním stranám k podpisu. 
 
50. Nová pravidla pronájmu bytů a Kritéria výběru žadatelů na pronájem 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 
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské 
části Brno-Starý Lískovec (dále jen Pravidla) a Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů 
v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec (dále jen Kritéria). 
Pravidla i Kritéria tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 

 
  


