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

VÝPIS 
 

z 99. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 9.3.2022 v 15:45 hodin, 

v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Vyčlenění volných obecních bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
2. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Kurská 2, paní XXXXX, 

nar. XXXXX 
3. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Kurská 2, pan XXXXX, 

nar. XXXXX 
4. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Sevastopolská 7, XXXXX, 

nar. XXXXX a XXXXX 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
12. Dodatek ke smlouvě s KB o předávání hotovosti v obalech 
13. Rozpočtové opatření č. 4 – přesun v rámci oddílu školství 
14. Stavba: „Zřízení světelné křižovatky na ulici Osová x Labská“ k. ú. Starý Lískovec a k. ú. 

Bohunice vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému 
povolení 

15. Stavba „0665/21 Itself (5) – Brno_Točná 603/5_OK“ vyjádření k územnímu řízení 
stavby 

16. Stavba „Hřiště pro psy na ulici Labská v MČ Brno-Starý Lískovec“ vyjádření 
k odstranění stavby a umístění stavby 

17. Stavba: „Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec“ doplnění stavebního objektu SO 403 
přeložka kabelu DPmB 

18. SOD č. 09 9 500 22 00014, „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované 
veřejné zeleně v rámci stavby Rekonstrukce parčíku Hermannova v Brně-Starém 
Lískovci“, VZMR                     

19. Oslovení k podání cenové nabídky na dodání/nákup a umístění/montáž městského 
mobiliáře – lavičky na veřejná prostranství k pingpongovým stolům MČ Brno-Starý 
Lískovec, VZMR  

20. Stavba „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“ – stanovisko městské části Brna, Brno-
Starý Lískovec k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby 

21. Žádost o čerpání finančních prostředků z prostředků na provoz 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – Základní škola, Brno, Labská 

27; výměna světel v tělocvičně 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 



1. Vyčlenění volných obecních bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: 
 
Sevastopolská 338/7, byt č. 19 o dispozici 1+kk, 34,55 m2 
Sevastopolská 341/11, byt č. 39 o dispozici 1+kk, 34,0 m2 
 
byly prostřednictvím Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna nabídnuty k účelům 
dočasného ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. V případě potřeby bude na náklady MČ 
v bytě provedena revize elektroinstalace a plynu, instalován elektroměr, popř. plynoměr  
a zajištěna dodávka elektrické energie, popř. plynu uzavřením smluvního vztahu s centrálním 
dodavatelem energií pro MČ, společností Pražská plynárenská, a. s. Po uvolnění bytů bude 
případná smlouva s dodavatelem el. energie, popř. plynu vypovězena a byty budou 
pronajaty v souladu s usnesením 87. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 08.09.2021 
bod č. 2 a 94. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 15.12.2021 bod č. 9. 
  
Pověřuje Odbor správy budov a bytů sdělením tohoto usnesení Odboru zahraničních vztahů 
Magistrátu města Brna. 
 
2. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Kurská 2, paní XXXXX, nar. 
XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor sušárny  
na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kurská  
č. or. 2 (velikost 12,30 m2) paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem ulice Kurská č. or. 2, 625 00 Brno  
s účelem užívání sklad osobních věcí. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 
Brno a XXXXX, nar. 6 XXXXX, bytem ulice Kurská č. or. 2, 625 00 Brno na dobu neurčitou za 
nájemné 1845 Kč ročně, tj. 461,25 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku 
měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2022. 
 
3. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Kurská 2, pan XXXXX, nar. 
XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor domovní sklad 
na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Kurská  
č. or. 2 (velikost 11,21 m2) panu XXXXX, nar. XXXXX, bytem ulice Kurská  
č. or. 2, 625 00 Brno s účelem užívání sklad osobních věcí. 
 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 
Brno a XXXXX, nar. XXXXX, bytem ulice Kurská č. or. 2, 625 00 Brno na dobu neurčitou za 
nájemné 1682 Kč ročně, tj. 420,50 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku 
měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2022. 



 

4. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Sevastopolská 7, XXXXX, 
nar. XXXXX a XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor domovní sklad 
na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. or. 7 (velikost 5,06 m2) paní XXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXXX 
a XXXXX, bytem ulice Sevastopolská č. or. 7, 625 00 Brno s účelem užívání sklad osobních 
věcí. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 
Brno a XXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, bytem ulice Sevastopolská  
č. or. 2, 625 00 Brno na dobu neurčitou za nájemné 760 Kč ročně, tj. 190 Kč čtvrtletně  
a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené 
s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2022. 
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 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 30.04.2022.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2022.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 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 30.04.2022.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec 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 XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle 
usnesení č. 22/46. ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2022.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.04.2022.   
 
10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00008 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a 
XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00008 smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2022. 
 
12. Dodatek ke smlouvě s KB o předávání hotovosti v obalech 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení 
bankovního účtu JSDH s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, na straně jedné a Statutární 
město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, která je autorizovanou přílohou tohoto 
bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem těchto smluv. 
 
13. Rozpočtové opatření č. 4 – přesun v rámci oddílu školství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

 
14. Stavba: „Zřízení světelné křižovatky na ulici Osová x Labská“ k. ú. Starý Lískovec a k. ú. 
Bohunice vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému 
povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vydání vyjádření ke stavbě „Zřízení 
světelné křižovatky na ulici Osová x Labská (U Penzionu)“ v městské části Brno-Starý Lískovec 
a Brno-Bohunice, a jako správce účelových komunikací dotčených stavbou 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 
-    veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného řízení vzal stavbu: „Zřízení 
světelné křižovatky na ulici Osová x Labská (U Penzionu)“ podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 25348817  
a datované 9/2021 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Zřízení světelné křižovatky na 
ulici Osová x Labská (U Penzionu)“ v městské části Brno-Starý Lískovec a Brno-Bohunice 
podle projektové dokumentace zhotovené firmou Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno, IČO 25348817, datované 9/2021 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po 
rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
15. Stavba „0665/21 Itself (5) – Brno_Točná 603/5_OK“ vyjádření k územnímu řízení 
stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění. 
 
16. Stavba „Hřiště pro psy na ulici Labská v MČ Brno-Starý Lískovec“ vyjádření 
k odstranění stavby a umístění stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Hřiště pro psy na ulici Labská v MČ Brno-
Starý Lískovec“ která má být provedena na pozemku par. č. 1684/78 k. ú. Starý Lískovec. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „Hřiště pro psy 
na ulici Labská v MČ Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené 
firmou DIMENSE v. o. s., Šámalova 72, Brno a datované 2/2022 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Hřiště pro psy na ulici 
Labská v MČ Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou 
DIMENSE v. o. s., Šámalova 72, Brno a datované 2/2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů 
po rozeslání výpisu z této schůze Rady MČ.     
 
17. Stavba: „Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec“ doplnění stavebního objektu SO 403 
přeložka kabelu DPmB 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec projednala stavbu Parkoviště Labská, Brno-Starý 
Lískovec – doplnění stavebního objektu SO 403 přeložka kabelu DPmB, dotčení pozemků par. 



č. 1665/3, par.č. 1684/102 a par.č. 2348/1 vše k.ú. Starý Lískovec, na základě žádosti 
Brněnských komunikací a.s. ze dne 24. 1. 2022. 
Stanoví podmínku: na dotčeném pozemku p. č. 1665/3 k.ú. Starý Lískovec sloužící jako 
příjezdová komunikace ke garážovému dvoru bude obnova konstrukčních vrstev komunikace 
provedena v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy. 
 
Rada městské části dále doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník 
územního, resp. společného řízení vzal stavbu: „Parkoviště Labská, Brno-Starý Lískovec“ – 
doplnění stavebního objektu SO 403 přeložka kabelu DPmB, dotčení pozemků par. č. 1665/3, 
par.č. 1684/102 a par.č. 2348/1 vše k.ú. Starý Lískovec, vypracované Brněnskými 
komunikacemi a.s., Renneská třída 1a, Brno, IČ 60733098 a datované leden/2022 na vědomí 
bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření pro stavbu: „Parkoviště Labská, Brno-
Starý Lískovec, doplnění stavebního objektu SO 403 přeložka kabelu DPmB, dotčení pozemků 
par. č. 1665/3, par.č. 1684/102 a par.č. 2348/1 vše k.ú. Starý Lískovec, a sdělit usnesení 
žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
18. SOD č. 09 9 500 22 00014, „Následná péče – údržba nově vzniklé a zrekonstruované 
veřejné zeleně v rámci stavby Rekonstrukce parčíku Hermannova v Brně-Starém Lískovci“, 
VZMR                     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 22 00014 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem KAVYL, spol. 
s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, na dílo „Následná péče – údržba nově 
vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně v rámci stavby Rekonstrukce parčíku Hermannova 
v Brně-Starém Lískovci“. Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu.   
 
19. Oslovení k podání cenové nabídky na dodání/nákup a umístění/montáž městského 
mobiliáře – lavičky na veřejná prostranství k pingpongovým stolům MČ Brno-Starý 
Lískovec, VZMR  
 
Nebylo přijato usnesení. 
 
20. Stavba „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“ – stanovisko městské části Brna, Brno-Starý 
Lískovec k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“: 
polyfunkční objekt (SO 102) a komerční objekt (SO 104) při ulici Elišky Junkové, Brno-Starý 
Lískovec. 
Nesouhlasí se stavbou „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“.  
Doporučuje starostovi, aby pro stavbu: „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“ vydal následující 
stanovisko, které bude podkladem pro vyjádření primátorky, která je účastníkem územního 
řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu celoměstského 
zájmu: 
 



STANOVISKO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNA, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 
KE STAVEBNÍMU ZÁMĚRU „OBJEKTY K.M.S., UL. ELIŠKY JUNKOVÉ“ 

 
Městská část Brna, Brno-Starý Lískovec, jakožto dotčená městská část, byla dne 22.02.2022, 
v souladu s čl. 78 odst. 10 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, požádána o stanovisko 
k danému stavebnímu záměru. 
 
Předmětem stavebního záměru je II. etapa výstavby –polyfunkční objekt (SO 102) a komerční 
objekt (SO 104) při ulici Elišky Junkové, Brno-Starý Lískovec. 
 
Objekt SO 102 - polyfunkční objekt - maloobchodní provozovny (prodejna potravin, drogerie), 
prodejní prostor včetně administrativně provozního a skladovacího zázemí, parkovací plochy 
 
Objekt SO 104 - komerční objekt (1. a 2.NP obchodně skladovací prostory s administrativním  
a hygienickým zázemím v podobě samostatných pronajímatelných jednotek, 3.NP 
administrativa, zbylá část 3.NP provozní a společenské zázemí pro ubytování, 4.NP až 11. NP 
krátkodobé ubytování s 10 ubytovacími jednotkami na patro, 12.NP administrativa, kanceláře 
vlastníka objektu) 
 

Městská část Brno-Starý Lískovec po prostudování projektové dokumentace 
v y d á v á  n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  

 
ke stavebnímu záměru: „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“ dle dokumentace, vypracované 
FOX plan s.r.o., Masná 34, Brno, s datací 01/2022 (textová část), resp. 12/2021 
(architektonicko-stavební řešení), neboť nebyla doložena adekvátní projektová dokumentace 
a dopravní studie. 
 
I. Projektová dokumentace nezahrnuje dopravní koncepci lokality - prodloužení 
tramvajové trati (smyčka Starý Lískovec), která bude ukončena v blízkosti nové zástavby 
Bosonoh. 
 
II. Nebyla doložena dopravní studie pro napojení stavby „Objekty K.M.S., ul. Elišky 
Junkové“ v rozvojové lokalitě.  
 
Podkladem pro zpracování dopravní studie, resp. vstupními hodnotami musí být:  

1. intenzita automobilové dopravy stávajícího objektu haly „Beghelli“, připravovaného 
Parkovacího domu a „Objektů K.M.S.“, tj. výstavba okolo ulice Elišky Junkové 

2. předpokládaná intenzita automobilové dopravy generovaná zástavbou developerských 
projektů nejen v městské části Brno-Starý Lískovec (Západní brána, Belle Rock, území 
při zastávce Nová Jihlavská), ale i v přilehlých městských částech statutárního města 
Brna – Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec (Kamenný vrch II) a to pro časový horizont 
rozvoje města z urbanistického hlediska (r. 2025 a 2045) 

 
Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení 
starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
 
 



21. Žádost o čerpání finančních prostředků z prostředků na provoz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27, Mgr. 
Michalu Dlouhému, s čerpáním části provozních prostředků zřizovatele na doplnění platu 
školního psychologa. Jedná se o 9 000,- Kč měsíčně po dobu od 14.3.2022 do 31.7.2022. 
 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky – Základní škola, Brno, Labská 
27; výměna světel v tělocvičně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27, Mgr. 
Michalu Dlouhému, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez DPH. 
Souhlas se týká zakázky dodání a montáže LED světel v tělocvičně základní školy firmou 
ESYST s. r. o., Vídeňská 101/119, 619 00. 
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje doplněné usnesení č. 10/98 ze dne 23.02.20 uzavření 
dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů  
č. o. 23 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 XXXXX, nar. 
XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46. ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.03.2022.   
  


