
 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 

 
z 88. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  

konané dne 22.9.2021 v 15:45 hodin  

 

 
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a. s., objekt 

Labská 33 
2. Žádost o zřízení sídla podnikání FO 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Dunajská č. o. 41, Brno 

4. Přechod nájemního práva – XXXXX 
5. Návrh na zastavení exekuce v části příslušenství pohledávky – XXXXX, nar. XXXXX – 

bývalý nájemce bytu č. XX na ulici Labská č. o. 25, 625 00 Brno, nyní Husova 165/5, 
602 00 Brno, t. č. XXXXX, XXXXX 

6. Rozpočtové opatření č. 22 – vratka nevyčerpané části dotace na Prevenci ztráty bydlení, 
přesun v rámci oddílu Ochrana životního prostředí, navýšení oprav a poštovného 

7. Vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 

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

9. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-
Starý Lískovec“ 

10. Směna pozemků v k. ú. Komín za pozemek p. č. 1681/162 k. ú. Starý Lískovec 

11. Pronájem částí p. č. 2229/14 a p. č. 2232 k. ú. Starý Lískovec 
12. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Parkoviště na ulici 

Labská“ 
13. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Parkoviště na ulici 

Kyjevská“ 
14. Nástavba rodinného domu Brno-Starý Lískovec, Hermannova 69/20 – vyjádření 
15. Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758)  

16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na 3. etapu regenerace panelového sídliště – 
parkové úpravy vnitrobloku bytových domů Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno – 
Starý Lískovec“ 

17. Rozpočtové opatření č. 23 — transfery na volby a přesun v rámci SPOD 

18. Výběr zhotovitele na návrh SOD ke schválení – veřejná zakázka malého rozsahu – 
„Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště na ulici Čermákova 22-24 v MČ Brno-Starý 

Lískovec“ 
19. Rozpočtové opatření č. 24 — přesun v rámci SPOD 

 



1. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a. s., objekt 
Labská 33 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu části 
nemovitosti č. 09 9 400 01 00265 (20227B), který bude uzavřen 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 Vodafone Czech 
Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, zastoupenou společností 
Vantage Towers s. r. o., na základě zplnomocnění JUDr. Bohumírem Krejčíkem, na základě 
pověření. 
Pověřuje OSBB k předložení předmětného dodatku k podpisu oběma smluvním stranám  

do 30.09.2021. 
 
2. Žádost o zřízení sídla podnikání FO 
 
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 XXXXX, ulice Kurská 296/4, 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 podnikání FO v bytě č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně. 
Předmětná smlouva tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou stranu smluvním stranám k podpisu do 01.10.2021.  
Po podpisu uvedené smlouvy oběma smluvními stranami dále pověřuje OSBB předložit 
souhlasné prohlášení majitele nemovitosti o zřízení sídla podnikání FO na ulici Kurská 4, Brno 
625 00 k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanovi Krásnému.  
 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Dunajská č. o. 41, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00062 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, 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 00062 smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2021. 

 
4. Přechod nájemního práva – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno-Starý Lískovec po zemřelém nájemci 
XXXXX, nar. XXXXX, na XXXXX, nar. XXXXX.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 7, 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 31.10.2021. 



5. Návrh na zastavení exekuce v části příslušenství pohledávky – XXXXX, nar. XXXXX – 
bývalý nájemce bytu č. XX na ulici Labská č. o. 25, 625 00 Brno, nyní Husova 165/5, 602 00 
Brno, t. č. XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s návrhem pana XXXXX, bývalého nájemce bytu č. XX na ulici Labská č. o. 25 v Brně-Starém 

Lískovci, nyní Husova 165/5, Brno, t. č. XXXXX, tj. jednorázové zaplacení dlužné jistiny ve výši  
43.747 Kč včetně poplatku za náklady zastavení exekuce ve výši 750 Kč, a to nejpozději 
v termínu do 31.3.2022.  
Poté na základě písemné žádosti jmenovaného projednat a prominout příslušenství 
pohledávky, které narůstá do úplného zaplacení dluhu a ke dni 22.09.2021 již činí 667.658 

Kč.  
Pokud nebude splněna výše uvedená podmínka, trvat na úhradě dlužných částek podle 
Exekučního příkazu pod zn. 107 EX 332/17. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 22 – vratka nevyčerpané části dotace na Prevenci ztráty bydlení, 
přesun v rámci oddílu Ochrana životního prostředí, navýšení oprav a poštovného 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
7. Vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyřazení členů ze zásahové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec: 
● Adamčík Michal, nar. XXXXX 
● Foerster Antonín, nar. XXXXX  
● Karásek Zdeněk, nar. XXXXX 
● Pospíšil Michal, nar. XXXXX  
● Pospíšil Vojta, nar. XXXXX 

●    Zapletal Martin, nar. XXXXX 
Ukládá OSŠK informovat tyto členy o jejich vyřazení prostřednictvím velitele jednotky. 
 
8. Západní brána – propojení ulic Jihlavská a Labská - vyjádření k investičnímu záměru – 
pokračování II. 

 
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  
17. 8. 2021, neboť nebyly splněny podmínky usnesení rady MČ č. 26/80 ze dne 2. 6. 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. 
 



9. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka  
u Brna, 1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-Starý Lískovec“ podle dokumentace předložené 
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČO 44960417 a datované 

05/2021. 
Nesouhlasí s budoucím převzetím dotčené stavby přístupového chodníku k zastávce Brno-
Starý Lískovec - předmětu stavby: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa, 
zpřístupnění zastávky Brno-Starý Lískovec“ do majetku statutárního města Brna a správy MČ 
Brno-Starý Lískovec zejména z důvodu, že chodník se nachází v ochranném pásmu dráhy ve 

smyslu § 8, zák. č. 266/1994 Sb. o drahách. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu přístupového chodníku 
do nově budované zastávky Brno-Starý Lískovec, zajištění osvětlení tohoto chodníku  
a výstavbu nového propustku v rámci stavby: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -Zastávka u Brna, 
1. etapa, zpřístupnění zastávky Brno-Starý Lískovec“ podle dokumentace předložené SUDOP 
BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČO 44960417 a datované 05/2021  
na vědomí bez připomínek. 

Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
RMČ. 
 

10. Směna pozemků v k. ú. Komín za pozemek p. č. 1681/162 k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec,  
aby souhlasilo se směnou pozemku p. č. 1681/182 k. ú. Starý Lískovec pod stavbou: 
„Měnírna Netroufalky-Jihlavská ul. Brno“ za pozemky v k. ú. Komín: 
p. č.:  1450/225, 1526/22, část 1526/25, 1526/26, 1526/28, 1526/47, 1526/48, část 

1526/278, 1526/279, 1531/5, 1543/2, 1704/3, 1704/4, 1704/12, 1704/13, 1745/5, 
1746/45, 1749/3, 4802/131, 4802/136, 4802/140, 4802/142, 4807/58, 4810/2, 4810/4, 
4812/17, 4814/5.  

 
11. Pronájem částí p. č. 2229/14 a p. č. 2232 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala pronájem částí pozemků p. č. 2229/14 a p. č. 2232 
k. ú. Starý Lískovec. 

Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pod schody k hlavnímu 
vstupu do domu Oderská 6, Brno p. č. 2219/14 k. ú. Starý Lískovec a části pozemku pod 
opěrnou zídkou p. č. 2232 k. ú. Starý Lískovec se Společenstvím vlastníků Oderská 6, Brno,  
IČ 06100121 z úrovně statutárního města Brna. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady.  

 
12. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Parkoviště na ulici 
Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Odboru dopravy MmB o souhlas  
se zpracováním investičního záměru: „Parkoviště na ulici Labská“ (dále IZ), která bude 
předložena RMB ke schválení. 



13. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru – „Parkoviště na ulici 
Kyjevská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost Odboru dopravy MmB o souhlas  
se zpracováním investičního záměru: „Parkoviště na ulici Kyjevská“ (dále IZ), která bude 
předložena RMB ke schválení. 

Žádá, aby zpracovatel doplnil do projektové dokumentace výsadbu zeleně (stromů)  
do zelených pruhů mezi parkovací stání.  
Upozorňuje, že na pozemku p. č. 2383 k. ú. Starý Lískovec zmiňovaném v bodě 6. části  
A žádosti o souhlas se zpracováním investičního záměru je umístěno kontejnerové stání pro 
kontejnery na komunální odpad. 

 
14. Nástavba rodinného domu Brno-Starý Lískovec, Hermannova 69/20 – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Nástavba rodinného domu Brno-Starý 
Lískovec, Hermannova 69/20“ na pozemku p. č. 44 k. ú. Starý Lískovec a doporučuje 
starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Nástavba rodinného domu Brno -
Starý Lískovec, Hermannova č. 69/20“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. 

Liborem Řehořem, IČ 42273722, Dolní branka 60, Moravské Knínice na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
a odeslat žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady.  
 

15. Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758)  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje svoje usnesení č. 7/37 ze dne 26. 2. 2020 z důvodu 
změny projektové dokumentace na stavbu: Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec,  
ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758). 
Projednala stavbu: Novostavba BD, Brno, Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 
a 758) podle dokumentace zpracované společností ARCHIKA s  r. o., se sídlem Boršice 9, 

IČ 27715795 a upravené k datu nového zaslání k vyjádření dne 25. 8. 2021. 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: Novostavba BD, Brno, 
Starý Lískovec, ul. Kroupova (proluka mezi č. p. 199 a 758) včetně umístěním zpevněných 
ploch, přístupového schodiště a chodníku a stávajícího sjezdu do 1. podzemního podlaží 
bytového domu na pozemky p. č.  463/7, 463/8 a 463/25 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 

statutárního města Brna podle dokumentace zpracované společností ARCHIKA s  r. o., se 
sídlem Boršice 9, IČ 27715795 a upravené k datu nového zaslání k vyjádření dne 25. 8. 2021 
na vědomí a uložil stavebníkovi, aby: 
1)  jako budoucí uživatel přístupového chodníku a schodiště v ulici Kroupova přes části 

pozemků p. č. 463/7, 463/8 a 463/25 všechny k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
statutárního města Brna zajistil na vlastní náklady celoroční správu a údržbu 
vybudovaných zpevněných ploch a schodiště, přičemž se při provádění této správy  
a údržby bude řídit pokyny MČ. 

2)  chodník i schodiště zůstaly veřejným prostranstvím.  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů 
po rozeslání výpisu.  
 



16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace na 3. etapu regenerace panelového sídliště – 
parkové úpravy vnitrobloku bytových domů Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  

 
1. s realizací projektové dokumentace „Zpracování projektové dokumentace na 3. etapu 
regenerace panelového sídliště – parkové úpravy vnitrobloku bytových domů Dunajská 1-5, 
7-15, 17-25 v MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 

2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na 3. etapu regenerace panelového sídliště – parkové úpravy 
vnitrobloku bytových domů Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno – Starý Lískovec“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 506/5, 602 00 Brno,  
IČO: 255 17 562 

2. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
3. Arch.Design, s.r.o.,  Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno,  

IČO: 25764314 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na 3. etapu regenerace panelového sídliště – parkové úpravy vnitrobloku 
bytových domů Dunajská 1-5, 7-15, 17-25 v MČ Brno – Starý Lískovec“, ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 

3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 

 

Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 23 — transfery na volby a přesun v rámci SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
18. Výběr zhotovitele na návrh SOD ke schválení – veřejná zakázka malého rozsahu – 
„Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště na ulici Čermákova 22-24 v MČ Brno-Starý 
Lískovec“ 
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výběrem firmy MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 
00 Nový Lískovec, IČ: 25538543 jako zhotovitele pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště na ulici Čermákova 22-24 v MČ Brno-Starý 
Lískovec“, v ceně díla 428 254,-Kč bez DPH. 
Schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno -Starý 
Lískovec, zastoupenou starostou MČ Mgr. Vladanem Krásným, se sídlem Oderská 4, 625 00 

Brno, jako objednatelem a firmou MTc-stav, s.r.o. jako zhotovitelem. 
Pověřuje starostu jejím podpisem. 
Ukládá OVš zajistit realizaci zakázky. 
 
19.Rozpočtové opatření č. 24 — přesun v rámci SPOD 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


