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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 97. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 9.2.2022 v 15:45 hodin, 

 
1. Úprava kritérií výběru žadatelů o pronájem bytů v majetku města Brna, svěřených 

městské části Brno-Starý Lískovec 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
3. Vystavení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
4. Přechod nájemního práva dle § 2301 – XXXXX 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Dunajská č.o. 41, Brno 
6. Žádost o odpuštění nájemného manželé XXXXX 
7. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 

klidu ve znění pozdějších vyhlášek 
8. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2022 
9. Žádost ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 o projednání zřizovatele k přerušení provozu 
10. Ocenění pedagogických pracovníků v příležitosti Dne učitelů v roce 2022 
11. Park ul. Kroupova, VZMR, výběr zhotovitele 
12. Umístění nádob na bioodpady na veřejných prostranstvích (2.etapa) 
13. Výsadba keřů ve veřejné zeleni Ulice Kosmonautů 19 
14. Dodání betonových květináčů, jejich výsadba, Ulice Kosmonautů 17 a 19 
15. Dotaz ve věci stavu projednávání závěrů k bodu č. 5, 58.schůze Rady 
16. Kalkulace nové ceny za dodávky elektřiny 
17. Žádost o vyjádření k prodeji-pronájmu pozemků: pozemek p.č. 643/23 a části pozemku 

p.č. 643/21 
18. Problematika regulace podomního prodeje energetických produktů na území 

statutárního města Brna – návrh nařízení 
19. Stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k přístavbě EKO gymnázia 
20. Metodika pro stanovení výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 



1. Úprava kritérií výběru žadatelů o pronájem bytů v majetku města Brna, svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
dokument Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec, který zcela nahrazuje dosud platný předmětný dokument, 
schválený Zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec na XI. zasedání konaném dne 16.06.2021, 
a který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2022.   
 
3. Vystavení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX 
v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno s XXXXX, nar. XXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kosmonautů 
č.o. 19, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, 
nar. XXXXX na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné ve výši 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 od 01.07. příslušného kalendářního roku. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2022. 
 
4. Přechod nájemního práva dle § 2301 – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19, 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 Ul. Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, dle podmínek původního nájemce: 
na dobu neurčitou, stanovené nájemné ve výši 27,42 Kč/m2/měsíc. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2022. 
 
5. 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 22 00007 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 22 00007 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2022. 
 
 



6. Žádost o odpuštění nájemného manželé XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje odpuštění nájemného z bytu č. XX za měsíc únor 
roku 2022 ve výši 5.480,- Kč panu XXXXX nar. XXXXX a XXXXX nar. XXXXX, nájemcům bytu č. XX 
v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č. o. 19. 
Ukládá OSBB navrhnout nájemci splátkový kalendář. 
 
7. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 
klidu ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit se 
zařazením níže uvedených výjimečných událostí konaných v městské části Brno-Starý 
Lískovec do návrhu obecně závazné vyhlášky   č. 11/2017 o nočním klidu z důvodu zájmu 
udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb. Jedná se o tyto výjimečné události: 
 

1) Starolískovecké mladé hody 13.05.2022 – 15.05.2022, doba nočního klidu  
se vymezuje:  

             v noci ze dne 13.05.2022 na den 14.05.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 14.05.2022 na den 15.05.2022 od 02:00 do 06:00 hod.,  
             v noci ze dne 15.05.2022 na den 16.05.2022 od 24:00 do 06:00 hod. 
 
       2) Letní noc 11.06.2022, doba nočního klidu se vymezuje:  
 v noci ze dne 11.06.2022 na den 12.06.2022 od 02:00 do 06:00 hod. 
                                    

3) Starolískoveckej fesťák 10.09.2022, doba nočního klidu se vymezuje: 
 v noci ze dne 10.09.2022 na den 11.09.2022 od 02:00 do 06:00 hod. 

                                          
       4) Starolískovecké staré hody 30.09.2022 – 02.10.2022, doba nočního klidu  

se vymezuje: 
             v noci ze dne 30.09.2022 na den 01.10.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 01.10.2022 na den 02.10.2022 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 02.10.2022 na den 03.10.2022 od 24:00 do 06:00 hod. 
 
 
Pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-
Starý Lískovec. 
 
8. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno-Starý Lískovec 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec, takto: 
 

 1.7.2022 – 15.7.2022                                            MŠ Brno, Bosonožská 4  

18.7.2022 – 22.7.2022                                           MŠ Brno, El. Přemyslovny 10 

15.8.2022 – 25.8.2022                                           MŠ Brno, Kosmonautů 2 

 
Pověřuje OSŠK k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec na odbor školství MMB,  
a jednotlivým ředitelkám mateřských škol v Brně ve Starém Lískovci. 



9. Žádost ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 o projednání zřizovatele k přerušení 
provozu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přerušení provozu MŠ Elišky Přemyslovny 10, 
od 31.1.2022 do 14.2.2022, z důvodu onemocnění všech zaměstnanců školní kuchyně. Není 
možné zajistit celodenní stravování pro děti mateřské školy a u základní školy bude  
od 9.2.2022 zajištěná studená strava.  
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku školy Mgr. Margitu Kotáskovou. 
 
10. Ocenění pedagogických pracovníků v příležitosti Dne učitelů v roce 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2022 do  
 
II. kategorie – „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ 
-  Mgr. Danuši Kotolanovou, zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň na ZŠ Brno, Bosonožská 9 
 
Pověřuje odbor OSŠK sdělením usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
Odboru školství a mládeže v termínu do 11.2.2022 a to k rukám PhDr. Ireny Čechové. 
 
11. Park ul. Kroupova, VZMR, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu – 
stavba „Park ul. Kroupova na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“, pořadí uchazečů dle 
ceny 
 

Uchazeč Celková cena díla 
v Kč bez DPH  

Celková cena díla 
v Kč s DPH 

Pořadí dle ceny  

MTc-stav, s. r. o., 
Slunečná 480/4, 634 00 
Brno, IČ 25538543 

1 997 856,- 2 417 405,76 1. 

STROMMY COMPANY s. 
r. o., č. p. 143, 793 31 
Andělská Hora, Pobočka 
Brno, Vodařská 143/13, 
619 00, Brno, IČ 
01919652 

2 352 990,78 2 869 619,61 2. 

Ekostavby Brno, a. s., U 
Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 
46974687 

2 430 463,59 2 940 860,94 3. 

Zemako, s. r. o., 
Bohunická cesta 501/9, 
664 48 Moravany, IČ 
25504011 

3 679 569,68 4 452 279,31 4. 

 
a dle předložené cenové nabídky ze dne 14.1.2022, zhotovitele díla MTc-stav, s. r. o., 
Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 28. 2. 2022.  



12. Umístění nádob na bioodpady na veřejných prostranstvích (2.etapa) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí požadavek statutárního města Brna  
na umístění nádob na bioodpady (2. etapa), ve znění dopisu OŽP MMB  
č.j. MMB/0045560/2022/DS ze dne 26. 1. 2022.  
Neschvaluje vytvoření nových stanovišť, posílení stávajících stanovišť a rozšíření stávajících 
stanovišť o novou komoditu bioodpad, pro nádoby na biologický odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením OŽP 
MMB do 17. 2. 2022.   
 

13. Výsadba keřů ve veřejné zeleni Ulice Kosmonautů 19 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem výsadby 2 ks keřů Komule Weyerova 
´Sungold´ na pozemku veřejné zeleně k. ú. Starý Lískovec, Ulice Kosmonautů 19, dle návrhu, 
který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec, v souladu s „Pravidly pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“, 
zajistit realizaci do 30. 11. 2022. 
 

14. Dodání betonových květináčů, jejich výsadba, Ulice Kosmonautů 17 a 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s typem a umístěním 4 ks betonových květináčů  
a jejich výsadbou, na pozemky veřejné zeleně k. ú. Starý Lískovec, Ulice Kosmonautů 17 a 19, 
dle dokumentace, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec, v souladu s „Pravidly pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“, 
zajistit realizaci do 10. 6. 2022. 
 
15. Dotaz ve věci stavu projednávání závěrů k bodu č. 5, 58.schůze Rady 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí dopis paní Zdeny Doleželové, bytem 
U Hřiště 26/1, 625 00 Brno, Dotaz – ve věci stavu projednávání závěrů k bodu č. 5, 58. schůze 
Rady, zaevidovaný na ÚMČ Brno-Starý Lískovec dne 24.01.2022. 
Schvaluje návrh odpovědi, který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání a bude 
paní Doleželové odeslán. Pověřuje starostu jeho podpisem. 
Ukládá OVš odeslat odpověď tazatelce. 
 
16. Kalkulace nové ceny za dodávky elektřiny 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č. 1, kalkulaci ke smlouvě  
č. P-102-2020 za dodávku elektřiny ze sítě VO, ve výši 644,49 Kč bez DPH pro rok 2022 pro 
odběrové místo Radar Labská. 
Pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá OVŠ odeslat jeden podepsaný stejnopis 
poskytovateli, kterým jsou Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno.  
 
 
 
 



17. Žádost o vyjádření k prodeji-pronájmu pozemků: pozemek p.č. 643/23 a části pozemku 
p.č. 643/21 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k prodeji-pronájmu pozemků  
p. č. 643/23 a části pozemku p. č. 643/21 v k. ú. Brno-Starý Lískovec. 
Souhlasí s pronájmem  
-   pozemku p. č.  643/23 k. ú. Brno-Starý Lískovec, 
-  části pozemku p. č.  643/21 k. ú. Brno-Starý Lískovec,  
-   s uzavřením nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky z úrovně SmB. 
 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec, aby souhlasilo s prodejem: 
1)  pozemku p. č. 643/23 k. ú. Brno-Starý Lískovec, 
2)  části pozemku p. č. 643/21 k. ú. Brno-Starý Lískovec 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedených pozemků příštímu zasedání 
zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
18. Problematika regulace podomního prodeje energetických produktů na území 
statutárního města Brna – návrh nařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zachování dosavadního stavu zákazu 
podomního prodeje v oblasti energetických produktů. 
Souhlasí s přijetím samostatného nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží 
nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované 
činnosti držitelem licence, nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických 
odvětvích dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ukládá OVš zaslat usnesení rady MČ Živnostenskému úřadu MmB do 5 dnů po vyhotovení 
zápisu ze schůze RMČ.  
 
19. Stanovisko městské části Brna, Brno-Starý Lískovec k přístavbě EKO gymnázia 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „přístavba EKO gymnázia o.p.s., Labská 27, 
Brno“ při ulici Labská, obsahující přístavbu 4 učeben. 
Souhlasí se zahájením jednání o pronájmu pozemku a se zadáním přípravy projektové 
dokumentace stavby: „přístavba EKO gymnázia o.p.s., Labská 27, Brno“. 
Doporučuje starostovi, aby pro stavbu: „přístavba EKO gymnázia o.p.s., Labská 27, Brno“ vydal 

následující stanovisko: 
- ke společnému řízení budou doložena stanoviska vlastníků a správců dotčené technické 

infrastruktury  
- v případě, že stavební záměr bude vyžadovat přeložku (úpravu) stávající technické 

infrastruktury, bude tato přeložka řešena v projektové dokumentaci a realizována 
stavebníkem 

- jestliže ze stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací a.s. vyplyne, že stávající 
vodovodní přípojka nebude kapacitně vyhovující i pro přístavbu EKO gymnázia, bude 
vybudována nová vodovodní přípojka, na kterou bude napojena i stávající stavba EKO 
gymnázia 

- bude doloženo Požárně – bezpečnostní řešení s vyznačením únikových východů  
a závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru 



- k pronájmu pozemku bude vypracován znalecký posudek. 
 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko k předmětnému stavebnímu záměru 
starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
20. Metodika pro stanovení výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Metodiku pro stanovení výše nájemného  
u uvolněných běžných obecních bytů, které budou pronajaty dle článku 2 odst. 4 Pravidel 
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-
Starý Lískovec 
 
Pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na úřední desce: 
a) schopného k okamžitému nastěhování (bez potřeby opravy novým nájemcem) 

 
199 Kč/m2/měsíc po dobu 4 let u bytů o dispozici 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1 
179 Kč/m2/měsíc po dobu 6 let u bytů o dispozici 3+1, 4+1 
 
Nájemní smlouva bude s nájemcem dle pravidel uzavírána vždy pouze na 2 roky. Po uplynutí 
doby, na kterou je zvýšené nájemné u daného bytu stanoveno, bude Radě MČ Brno-Starý 
Lískovec předložen návrh na stanovení nájemného ve výši aktuálního ekonomického 
nájemného stanoveného Bytovým odborem Magistrátu města Brna. 
 
 
 
 

  


