
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 

 
z 82. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 30.6.2021 v 15:45 hodin  

 

 
1. Přechod nájemního práva – XXXXX  

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

3. Návrh výsadeb v rámci participativního rozpočtu Dáme na Vás – projekt „Stromy pro 

život“  

4. Žádost o účelovou dotaci na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný 

komunální odpad pro r. 2022  

5. Přípojka NN – Brno, Točná p.č. 1890/1, úprava SS200 – zřízení služebnosti  

6. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č.2527/1 a  nový 
pronájem XXXXX  

7. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno–Starý Lískovec  

8. Rozpočtové opatření č. 15 – dotace zájmovým organizacím, navýšení oprav SVČ  

9. Dodatek č.1 k Dohodě o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec  

10. Vyplacení odměn ředitelkám/lům základních a mateřských škol  

11. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lís-
kovec na rok 2021 zájmovým organizacím  

12. Odstranění zastávkového přístřešku Osová 
 
 

 



1. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č.XX, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o. 37, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce XXXXX, nar. XXXXX, na 
XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 

37, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro běžné obecní 
byty ve výši 95,20 Kč/m2/měsíc s tím, že částka bude každoročně navyšována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2021. 

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

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks douglasky tisolisté rostoucí  
ve veřejné zeleni p. č. 2405/2 k. ú. Starý Lískovec, ul. Irkutská 8, dle žádosti Společenství 
vlastníků domu Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno  (č. j. MCBSLI/06535/20) a Znaleckého 

posudku č. 546-11/2020. 
 
Nesouhlasí se skácením topolů kanadských, bříz bílých a lip srdčitých, rostoucích ve veřejné 
zeleni Irkutská 8, konkretizovaných ve vyjádření Společenství vlastníků domu Irkutská 8, 
Irkutská 321/8, 625 00 Brno ze dne 30. 12. 2020 (č. j. MCBSLI/00019/21). 

Schvaluje pěstební opatření stromů (řezy, kácení) rostoucích ve veřejné zeleni Irkutská 8 dle 
Znaleckých posudků č. 547-11/2020 a 548-11/2020. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 16. 7. 2021.  
 

3. Návrh výsadeb v rámci participativního rozpočtu Dáme na Vás – projekt „Stromy pro 
život“  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem výsadby dřevin v rámci vítězného projektu 
„Stromy pro život“ z participativního rozpočtu Dáme na Vás, zpracovaným Veřejnou zelení 
města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521, doručeným ze dne 
14.6.2021 (č. j. MCBSLI/03593/21, 16. 6. 2021). 

Požaduje, aby zpracovatel pro výsadbu Aesculus (jírovec) volil druhy/kultivary odolné proti 
klíněnce jírovcové, u jednodruhové aleje 15 ks Acer campestre Ulice Kosmonautů (pod MŠ  

a Valašskou) zvolil kombinaci s dalším vhodným druhem a výsadbu Osová – Mikuláškovo 
náměstí tu část u domů a nad domy Mikuláškovo nám. 1, 2 – Osová 2 a u parkoviště  
U Penzionu zkonzultoval se zhotovitelem stavby „Prodloužení TT z  Osové ke Kampusu“ 
z důvodu střetu zájmů v rámci výsadby dřevin předmětné stavby a požaduje výsadbu 
v prostoru parkoviště na ulici U Penzionu zkonzultovat s Odborem investičním MMB 

z důvodu plánované výstavby MŠ a parkovacího domu.    
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením 
zpracovatele do 2. 7. 2021. 
 



4.  Žádost o účelovou dotaci na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad pro r. 2022  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci na zajištění správy  
a údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad pro r. 2022 – provozní 
prostředky na činnosti spojené s úklidem kontejnerových stání na směsný komunální odpad 

a investiční prostředky (demolice a budování nových KS), která tvoří autorizovanou přílohu  
č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit žádost na OŽP MMB  
do 31.7.2021. 
 
5. Přípojka NN – Brno, Točná p.č. 1890/1, úprava SS200 – zřízení služebnosti  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává kladné stanovisko k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro umístění inženýrské sítě: 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 do pozemku p. č. 983/1 k. ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš odeslat vyjádření žadateli ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu z 82. schůze 

RMČ. 
 

6. Skončení nájmu pozemku pod garážovým dvorem na pozemku p.č.2527/1 a nový 
pronájem Vráblová  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
1)  se skončením platnosti smlouvy o pronájmu ideálního podílu pozemku (1/76) p. č. 2527/1 

k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s paní XXXXX, bytem Kosmonautů 547/19, Brno 
dohodou k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 
8. 2017 pod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš a  

2) s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/76) pozemku 
p. č. 2527/1 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem mezi statutárním městem Brnem, 

městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným 
a paní XXXXX, bytem Dusíkova 906/33, 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. 

 
7. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno–Starý Lískovec  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
1) písemnou rezignaci  Michala Pluháčka, nar. XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 Brno,  člena 

Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec na jeho mandát, která byla doručena  
starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 15.6.2021, 

2) zánik mandátu člena  Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Michala Pluháčka   dne 

15.6.2021, 
3) nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany ANO 2011 Ludmily 

Vojtěškové, nar. XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 Brno na uprázdněný mandát 
v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, a to dne 16.6.2021. 



Pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení 
Ludmile Vojtěškové o tom, že se stala členkou zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 

 
8. Rozpočtové opatření č. 15 – dotace zájmovým organizacím, navýšení oprav SVČ  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 14, které je přílohou tohoto bodu jednání. 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
9. Dodatek č.1 k Dohodě o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k Dohodě o členství 
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno -Starý 

Lískovec mezi velitelem JSDH Brno-Starý Lískovec Mgr. Tomášem Okřinou na straně jedné  
a MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným na straně druhé. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
Dodatek je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

10. Vyplacení odměn ředitelkám/lům základních a mateřských škol  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení odměn ředitelům/ředitelkám základních  
a mateřských škol zřízených Městskou částí Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá OSŠK o tomto ředitelky/le informovat.  
 
11. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý 

Lískovec na rok 2021 zájmovým organizacím  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu mezi Statutárním městem Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemci dotací 
s čísly smluv 099 300 21 00034 - 099 300 21 00045: 

 

Junák-český skaut, stř. St. Lískovec Brno, 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 

TOM 20203 Oftalmo                                              5 000,-Kč                                 

Ratolest Brno, z.s.                                                           10 000,-Kč       

Dětský tábor Brněnka-spolek                                        18 000,-Kč 

DOTYK II,o.p.s.                                                                    2 000,-Kč 

Ruka pro život o.p.s.                                                        2 000,-Kč 

Lužánky – středisko volného času                                10 000,-Kč 

Taneční studio B-Fresh, z.s.                                           10 000,-Kč  

 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 



 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 30.6.2021 a OSŠK k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy 
s danou organizací na její účet. 
 
12. Odstranění zastávkového přístřešku Osová 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním zastávkového přístřešku, který se 
nachází na pozemku p. č. 1684/186 k. ú. Starý Lískovec z důvodu trvalého zrušení zastávky 
MHD na tomto místě v souvislosti se stavbou „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke 
Kampusu MU v Bohunicích“. Odstranění přístřešku provede na své náklady firma FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno. 
Ukládá OVš předat interním sdělením informaci o demolici zastávkového přístřešku OFIN. 
Ukládá OFIN vyřadit předmětný zastávkový přístřešek z majetku městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 


