
 

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

 

VÝPIS 
 

z 91. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 3.11.2021 v 15:45 hodin,  

jednání formou videokonference. 

 
1. Jmenování vedoucího Odboru všeobecného ÚMČ Brno Starý Lískovec 
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 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 33 na ulici Labská 
v Brně.“ 

10. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu situovaném  
v 8.podlaží domu č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně.“ 

11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00069, Vratislav Šustr 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00070, Vratislav Šustr 
13. Úprava textu Metodiky oprav volných běžných obecních bytů   
14. Stanovení počtu sociálních bytů pro rok 2022 
15. Výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
16. „Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR“ – ev. č. 62-2-7817/2021 
17. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů  
18. Údržba silniční zeleně, veřejná zakázka       
19. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2021 - 2022 
20. Stavba: 1030070215 – Brno, Kurská 8, úprava SR422 
21. Prodej-pronájem pozemků pro stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu 

Západní brána 
22. Přesunutí hřiště pro psy Labská, Brno-Starý Lískovec – vyjádření 
23. „Kupní smlouva – prodej hasičského automobilu CAS K27 Dennis 
24. Jednorázové proplacení náhrady za autorský dozor firma Hexaplan International, 

spol. s.r.o. 
 



1. Jmenování vedoucího Odboru všeobecného ÚMČ Brno Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, na návrh tajemnice ÚMČ Brno-Starý Lískovec do funkce 
vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Starý Lískovec paní Mgr. Jarmilu Kaplanovou, a to 
od 1. prosince 2021 na dobu neurčitou. 
Ukládá tajemnici ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit veškeré organizační a personální 
záležitosti související se jmenováním zaměstnance.  
 
2. 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 Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 14.11.2021.   
 
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. 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 30.11.2021.   
 
4. 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 30.11.2021.   
 
5. 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 30.11.2021.   
 
6. 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 s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností 
navýšení nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, 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 30.11.2021.   
 
7. 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. 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 30.11.2021.   
 
8. 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 Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 63,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně 
upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení 
nájemného k 1.7. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2021.   
 

9. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3.podlaží domu č. or. 33 na ulici Labská v Brně.“ 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 12 situovaném ve 3. podlaží domu č. or. 
33 na ulici Labská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 
01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
135.257 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
10. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu situovaném  
v 8.podlaží 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. 31 situovaném v 8. podlaží 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 
201.743,90 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
 



11. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00069, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00069 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. 31, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 45 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
201.743,90 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 00069 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11.2021. 
 
12. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00070, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00070 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. 12, nacházejícím se ve 3. podlaží domu č. or. 33 ulice Labská v Brně v celkové ceně 
135.257 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 00070 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.11.2021. 
 

S usnesením předkladatel seznámen (datum, podpis): 
Pozn.: 

 
13. Úprava textu Metodiky oprav volných běžných obecních bytů   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu textu Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů včetně příloh zpracovaný v souladu s novými Pravidly pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna a Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec. 
Metodika oprav volných běžných obecních bytů včetně příloh byla zkontrolována právníkem 
úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
14. Stanovení počtu sociálních bytů pro rok 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že s přihlédnutím k vysokému počtu 
neuspokojených žadatelů o běžný obecní byt MČ Brno-Starý Lískovec městu Brnu v průběhu 
kalendářního roku 2022 nenabídne ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 1 Statutu sociálního 
bytu, který je přílohou č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města 



Brna uvolněný byt, který bude pronajatý jako byt sociální, respektive určuje 0 uvolněných 
bytů, které budou v průběhu kalendářního roku 2022 pronajaty jako byty sociální. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů, aby o této skutečnosti vyrozuměl Bytový odbor 
Magistrátu města Brna. 
 
15. Výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výši nájemného u bytů: 
ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 4, velikost 1+kk - 6 796,- Kč/měsíc po dobu 4 roky; 
ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 6, velikost 2+kk - 9 445,- Kč/měsíc po dobu 4 roky 
s tím, že tato částka se každoročně upravuje pronajímatelem o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku. 
 
16. „Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR“ – ev. č. 62-2-7817/2021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR – ev.č.: 
62-2-7817/2021, jejímž předmětem je bezúplatný převod zapůjčeného movitého majetku – 
vozidlový dig. terminál Matra HT 6991 DC PEGAS, uzavřenou mezi Českou republikou – 
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno, 
IČ: 70884099 zast. plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS kraje, na straně „předávajícího“  
a Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 
Brno, IČ: 44992785, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, na straně „přejímajícího“. 
Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod movitého majetku – vozidlový dig. terminál 
Matra HT 6991 DC PEGAS, vč. montážní vozidlové sady do majetku MČ Brno-Starý Lískovec.  
Tato smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec jejím podpisem do 05.11.2021 
 
17. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 4. 11. 2021 do 31. 3. 2022, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní, 
resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy bodu toho 
jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit smluvní stranu s tímto 
usnesením do 4. 11. 2021. 
 
18. Údržba silniční zeleně, veřejná zakázka       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
19. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2021 - 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/04/2021 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ 
Mgr. Vladanem Krásným  a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš  Bc. Evou 
Novosádovou a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, 



IČ 25512285 zastoupenou ve věcech smluvních provozně technickým ředitelem Ing. Josefem 
Šarounem a ve věcech technických energetikem společnosti p. Lubomírem Božou ve znění, 
které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 5 dnů po vyhotovení výpisu 
z 91. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. 
Technické sítě Brno. 
 
20. Stavba: 1030070215 – Brno, Kurská 8, úprava SR422 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou 1030070215 – Brno, Kurská 8, úprava 
SR422.  
MČ Brno-Starý Lískovec jako správce domu Kurská 301/8, Brno nemá zájem na přepojení 
hlavního domovního vedení ze skříně SR302 ve vchodu do předmětného domu do nové 
rozpojovací skříně SR422 mimo dům. 
Nesouhlasí s vybudováním dobíjecí stanice v ul. Kurské v Brně, Starém Lískovci na pozemku 
p. č. 2405/74 k. ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli i a. s. Teplárny Brno do 5 dnů po rozeslání výpisu z této 
schůze rady MČ.     
 
21. Prodej-pronájem pozemků pro stavbu: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní 
brána 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala dispozice s majetkem města Brna v souvislosti  
se stavbou: Teplovodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána takto: 
Souhlasí s pronájmem  
-  části pozemku p. č.  1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 35 m2) potřebné pro vybudování 
provizorní plynové kotelny na dobu rekonstrukce kotelny K6 Labská – po dokončení bude 
kompletně odstraněna,  
-  části pozemku p. č.  1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 60 m2) potřebné k vybudování 

nového komínu a manipulačních ploch s oplocením, 
-  části pozemku p. č.  1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 24 m2) pro rozšíření zpevněné plochy 

pro příjezd – přístup k novým vratům do rekonstruované kotelny, 
-  části pozemku p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec (cca 55 m2) – stávající zpevněné plochy pro 

příjezd – přístup k novým vratům do rekonstruované kotelny, případně celého pozemku  
p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 108 m2 

to vše z úrovně statutárního města Brna. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro umístění nových prvků distribuční 
soustavy (nový komín a kouřovody) na pozemku p. č. 1684/92 k. ú. Starý Lískovec. 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby souhlasilo s prodejem: 
1)  části pozemku p. č. 1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 60 m2) pro vybudování oplocení 

okolo nového komína a k němu náležejících kouřovodů,  
2)  části pozemku p. č.  1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 24 m2) pro rozšíření zpevněné plochy 

pro příjezd – přístup k novým vratům do rekonstruované kotelny, 
3) části pozemku p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 55 m2 pro stávající trvale 

zpevněnou plochu – přístup-příjezd k novým vratům do rekonstruované kotelny, případně 
celého pozemku p. č. 2445/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 108 m2. 

Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby nesouhlasilo s prodejem: 



části pozemku p. č. 1684/92 k. ú. Starý Lískovec (cca 35 m2) potřebné pro vybudování 
provizorní plynové kotelny na dobu rekonstrukce kotelny K6 Labská, která bude  
po dokončení rekonstrukce odstraněna. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje specifikovaných částí uvedených pozemků 
příštímu zasedání zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
22. Přesunutí hřiště pro psy Labská, Brno-Starý Lískovec – vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přemístěním hřiště pro psy Labská, Brno-Starý 
Lískovec z důvodu plánované výstavby parkovacích míst na ulicích Kyjevská a Labská  
za podmínky, že bude výstavba parkovacích míst realizována. 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na zpracování PD přemístění hřiště pro 
psy Labská (pro územní souhlas a prováděcí dokumentace). 
 
23. „Kupní smlouva – prodej hasičského automobilu CAS K27 Dennis 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
prodávajícího a obcí Skoronice, se sídlem Skoronice 102, 691 46 Vlkoš, na straně kupujícího. 
Předmětem kupní smlouvy je použitý hasičský automobil CAS K27 Dennis Rapier. Kupní cena 
činí 470 tis. Kč. Kupní smlouva je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSŠK zajistit podpis kupní smlouvy smluvními stranami. 
 
24. Jednorázové proplacení náhrady za autorský dozor firma Hexaplan International, spol. 
s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí proplacení jednorázové faktury na část plnění 
autorského dozoru firmě HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s.r.o. za období od 7/2020–
8/2021. 
Ukládá OVš učinit úkony k zajištění proplacení faktury. 

 
 
 
 
  


