
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 

 
z 85. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 11.8.2021 v 15:45 hodin  

 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 17, Brno 
2. Přechod nájemního práva – XXXXXXX 

3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXXX 
4. Rozpočtové opatření č.17 – přesun v rámci SPOD 
5. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027 

6. Rozpočtové opatření č. XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů 
vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 do hlavní činnosti 

7. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
8. RD Brno-Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 – zřízení služebnosti pro přípojku dešťové 

kanalizace a vyjádření k územnímu řízení 
9. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
10. Výstavba kamerových bodů MČ Brno – Starý Lískovec – vyjádření k územnímu řízení 

11. Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, Brno-Starý Lískovec vč. umístění přístupové 
rampy – vyjádření 

12. Stavba: „Lanová dráha Pisárky – Kampus“ – zřízení věcného břemene 
13. Smlouvy o reklamní činnosti 
14. Smlouva o reklamní činnosti – „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“ 

15. Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2021 – Lískovec je boží! z.s. 
16. Územní studie umístění dopravního terminálu VRT Brno - Vídeňská   

17. Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity družiny – ZŠ a MŠ 
Brno, Elišky Přemyslovny 10 

 
 



1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00056 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXX, nar. XXXXX. 

Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00056 smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2021. 
 
2. Přechod nájemního práva – XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod práva nájmu bytu k bytu č. XX  
v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce XXXXX, nar. 
XXXXX, na XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2283 odst. 1 občanského zákoníku v  platném 
znění panu XXXXX, nar. XXXX, k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno-
Starý Lískovec. 
Ukládá OSBB zaslat nájemci uvedenou výpověď z nájmu bytu do 31.08.2021. 

 
3. 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 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.   
 
4. Rozpočtové opatření č.17 – přesun v rámci SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 17, které je přílohou tohoto bodu jednání. 

Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
5. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno -Starý 

Lískovec schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu 
města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2023–2027, který je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
6. Rozpočtové opatření č. XX – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2020 do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
1) 



schválit   v souladu s článkem 76, odst. 52 Statutu města Brna převod finančních prostředků 
ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti  městské části 
Brno-Starý Lískovec za rok 2020 ve výši 665 316,11 Kč do hlavní činnosti, 
2) 
schválit převod finančních prostředků ve výši 10 % odpisů dlouhodobého majetku  z Fondu 
bytové výstavby za rok 2020 ve výši 743 588,86 Kč do hlavní činnosti, 

3) 
schválit rozpočtové opatření č. XX, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 04.08.2021, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.1/2021“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
8. RD Brno-Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 – zřízení služebnosti pro přípojku dešťové 

kanalizace a vyjádření k územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti v souvislostí 
s uložením přípojky dešťové kanalizace pro rodinný dům U Hřiště 274/8, Brno do pozemku  
p. č. 244/8 k. ú. Starý Lískovec. 

Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník územního řízení vzal 
stavbu: Přípojka dešťové kanalizace pro rodinný dům Brno-Starý Lískovec, U Hřiště 274/8 
podle projektové dokumentace zpracované společností LDH spol. s r. o., Zengrova 6, 615 00 
Brno a datované na koordinačním situačním výkresu C.3-2: 12/2020 na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi vyjádření k územnímu řízení pro výše jmenovanou  stavbu 
k podpisu a spolu s vyjádřením ke zřízení služebnosti zaslat ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání 

výpisu ze 85. schůze RMČ žadateli. 
 
9. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 

Požaduje doplnění vyjádření Stavebního úřadu. 
Ukládá OVš předložit materiál na příštím jednání RMČ. 
 
10. Výstavba kamerových bodů MČ Brno – Starý Lískovec – vyjádření k územnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby BRENN 
telematic s. r. o., Vídeňská 51/122, Brno, IČ 06244955 jako účastník územního řízení sdělil,  
že vyjádření ke stavbě: Výstavba kamerových bodů MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 20. 7. 
2020 pod čj. MCBSLI/3223/20-OVš/Nov-152/20-dat. zůstává v platnosti beze změn. 
Ukládá OVš předložit starostovi sdělení ke stavbě: Výstavba kamerových bodů MČ Brno-
Starý Lískovec k podpisu a ve lhůtě do 10 dnů po rozeslání výpisu ze 85. schůze RMČ je zaslal 
žadateli. 



11. Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, Brno-Starý Lískovec vč. umístění přístupové 
rampy – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, 
Brno-Starý Lískovec“ vč.  umístění přístupové rampy na části pozemku p. č. 2099  
ve vlastnictví vlastníků domu Oderská 6 a části pozemku p. č. 2225/1 ve vlastnictví 

statutárního města Brna a jako správce zastupující vlastníka účelové komunikace  
na pozemku p. č. 2225/1 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.  
Souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2225/1 k. ú. Starý Lískovec potřebné k umístění 
rampy z úrovně statutárního města Brna. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu přístupové rampy 

k domu Oderská 6, Brno podle projektové dokumentace pro stavební a územní řízen í 
předložené společností VILICO, s r. o., se sídlem Vinohrady 362/54a, Brno na akci: Stavební 
úpravy vstupu BD Oderská 6, Brno-Starý Lískovec na vědomí bez připomínek. 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem části pozemku  
p. č.2225/1 k. ú. Starý Lískovec potřebné pro umístění rampy. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
a odeslat spolu se stanoviskem rady MČ k uzavření smlouvy o nájmu dotčené části pozemku  

p. č. 2225/1 k. ú. Starý Lískovec žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z  této schůze 
rady MČ a připravit materiál k žádosti o souhlas s prodejem uvedené části pozemku  
k projednání zastupitelstvu MČ.  
 
12. Stavba: „Lanová dráha Pisárky – Kampus“ – zřízení věcného břemene 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene pro umístění koncového objektu lanovky (52,25 m2) - schodiště a výtah - 
stavby: „Lanová dráha Pisárky – Kampus“ na pozemku p. č. 1681/118 k. ú. Starý Lískovec. 
 
13. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti  
a smlouvy darovací mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec,  
na straně poskytovatele a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
IČ: 02992531  PORATEN s.r.o., Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČ: 277 32 941  JIRMAL, spol. s r.o., Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno 



IČ: 25538543 MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno 
IČ: 46347534  Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 30.08.2021.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-

sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 25.09.2021  
u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
14. Smlouva o reklamní činnosti – „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší část usnesení přijatého na 83. schůzi konané dne 
14.07.2021 a to uzavření smlouvy o reklamní činnosti mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a společností FIRESTA-Fišer, 
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno na straně zájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o reklamní činnosti mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a společností Tramvajová trať Kampus – 

Firesta + Metrostav se sídlem 602 00 Brno, Mlýnská 388/68 na straně zájemce. 
 
účastníci společnosti: 
IČ: 25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce a stavby a.s., (správce) Mlýnská 388/68, 602 00 
Brno 

IČ: 00014915 Metrostav a.s., (společník) Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 
Pověřuje OSŠK předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám do 30.08.2021.  
 
Předmětem této smlouvy je zajištění reklamy a propagace zájemce, v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 25.09.2021  
u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 

 
15. Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2021 – Lískovec je boží! z.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2021 pro spolek Lískovec je boží! z.s. na zajištění akce „Starolískoveckej fesťák“ ve výši  

20 000,--Kč. Finanční dotace bude přidělena účelově dle uzavřené smlouvy s danou 
organizací na její účet. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK přípravou této smlouvy. 
 
16. Územní studie umístění dopravního terminálu VRT Brno - Vídeňská   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala „Územní studii umístění dopravního terminálu VRT 
Brno – Vídeňská“.     
Navrhuje poslední odrážku Zadání územní studie v bodě č. 3 doplnit: 
„a to i s ohledem na nutné řádné odhlučnění vysokorychlostní železniční trati po celé délce.“ 
Za vhodnější považuje umístění terminálu podle varianty 08/2020 v Brně-Vídeňská. 



Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ Krajskému úřadu, Odboru územního plánování  
a stavebního řádu do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
17. Změna v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity družiny – ZŠ a MŠ Brno, 
Elišky Přemyslovny 10 
  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje Mgr. Margitu Kotáskovou, ředitelku příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, IČO 62156632 
k podání žádosti o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení ve věci navýšení kapacity 
družiny školy z 60 žáků na 90 žáků.  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec se vzdává práva odvolání se za zřizovatele Statutární město, 

Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČO 44992785 do rozhodnutí  
o povolení změny v Rejstříku škol a školských zařízení o navýšení počtu žáků ve školní družině 
z 60 žáků na 90 žáků u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, Brno, IČO 62156632. 
Ukládá OSŠK o tomto ředitelku obratem informovat. 
 


