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

VÝPIS 
 

ze 100. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 23.3.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Žádost o snížení nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola 
s.r.o., objekt Krymská 2 

2. Hlasování o návrhu rozhodnutí mimo zasedání shromáždění SVJ 
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a.s., objekt 

Labská 33 
4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 8 situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 45 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00016, Michael Presl 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Žádost pí XXXXX o povolení výsadby rostlin ve veřejné zeleni před domem 

Sevastopolská 7 
10. Oslovení k podání cenové nabídky na dodání/nákup a umístění/montáž městského 

mobiliáře – lavičky na veřejná prostranství k pingpongovým stolům MČ Brno-Starý 
Lískovec 

11. Finanční transfery na výstavbu podzemních, polopodzemních a nadzemních 
kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu 

12. Žádost o vyjádření účastníka řízení – rezervace dvou parkovacích míst na parkovišti 
ul. Kurská před prodejnou Albert 

13. Výzva k odstranění vozidla z pozemní (účelové) komunikace 
14. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. 
15. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

účelové komunikace na ul. Čermákova 30, Brno-Starý Lískovec“ 
16. Stavba: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“, vyjádření pro vydání 

společného povolení 
17. Stavba: „Parkoviště na ulici Labská“, stanovisko k investičnímu záměru 
18. Stavba: „Instalace šikmého nájezdu Vltavská 215/7, Brno-Starý Lískovec, vyjádření pro 

vydání společného povolení 
19. Žádost o stanovisko ve věci odkupu části pozemku p.č. 2395/3 v k.ú. Starý Lískovec 
20. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2022 
21. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

22. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci 
zábavní pyrotechniky 



23. Žaloba o vyklizení bytu 
24. Přístup na pozemek par. č. 2219/23 k.ú. Starý Lískovec 
25. ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 – navýšení kapacity školy 
26. Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení oprav účelových komunikací 



1. Žádost o snížení nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o., 
objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění do příští RMČ. 
 
2. Hlasování o návrhu rozhodnutí mimo zasedání shromáždění SVJ 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec hlasuje 
 
V bodě č. 1 Schválení účetní uzávěrky za rok 2021: 
 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 
 
V bodě č. 2 Odsouhlasení rozpočtu na rok 2022: 
 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 
 
V bodě č. 3 Schválení zajištění cenových nabídek dle navrhovaného plánu investic/oprav: 
 

a) Stříška nad vchodem do domu, která bude odpovídat požárním předpisům 
souvisejících s únikovým východem: 

 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 

 
b) Oprava, popřípadě výměna odtokové výpustě v bojlerovně, která je poškozena a tudíž 

neplní svoji funkci: 
 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 

 
c) Výměna všech uzávěrů vody ve sklepě z důvodu nefunkčnosti: 

 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 
 

d) Zvýšení pojistné částky u pojištění domu, která je dle členů výboru podhodnocena  
a neodpovídá aktuální ceně nemovitosti. Nyní je pojistná částka 55 milionů. 
Navrhujeme zvýšení na 85 milionů: 
 
PRO  PROTI  ZDRŽUJI SE 
 

 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu hlasovacího 
lístku za jednotky 4, 13 a 101 v bytovém domě Osová 8, 625 00 Brno ve věci návrhu 
rozhodnutí shromáždění SVJ Osová 8 Per rollam ze dne 21.02.2022. 
 
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 09 9 400 01 00265, Vodafone Czech Republic a.s., objekt 
Labská 33 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k doplnění do příští RMČ. 
 



4. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 8 situovaném ve 2. podlaží domu č.o. 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. 8 situovaném ve 2. podlaží domu  
č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl, Havlíčkova 275,  
661 01 Řícmanice, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové 
ceny ve výši 168.882 Kč. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude schválena Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00016, Michael Presl 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 22 00016 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 8, nacházejícím se ve 2. podlaží domu č. or. 45 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
168.882 Kč. Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00016 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 15.04.2022. 
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
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, Brno-Starý Lískovec 
na dobu určitou, 1 rok, 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 31.03.2022.   
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00015 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 19, 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 00015 smluvním stranám 
k podpisu do 30.04.2022. 
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  
č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno v Brně-Starém Lískovci dle podmínek 
současného nájemce, na dobu neurčitou, stanovené nájemné ve výši  
92,51 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.03.2022. 



 
9. Žádost pí XXXXX o povolení výsadby rostlin ve veřejné zeleni před domem 
Sevastopolská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sadovými úpravami spočívajícími ve výsadbě 2-3 ks 
růží nebo venkovních ibišků ve veřejné zeleni p. č. 2405/47 k. ú. Starý Lískovec,  
ul. Sevastopolská 7 (před domem), dle žádosti pí XXXXX, Sevastopolská 348/7, 625 00 Brno, 
která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, za těchto podmínek:   

1. výsadbu provede žadatelka na vlastní náklady 
2. výsadba bude provedena mimo trasy inženýrských/technických sítí 
3. bude dodržena druhová skladba   
4. výsadba musí splňovat ukazatele Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 

A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
5. následnou péči o výsadbu, resp. trvalou péči, bude provádět žadatelka na vlastní 

náklady  
6. následná péče musí splňovat ukazatele Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 

A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče  
o vegetační plochy     

7. výsadbu nebude MČ Brno-Starý Lískovec přebírat do své správy 
8. v případě úhynu rostlin zajistí žadatelka jejich odstranění a náhradu na vlastní náklady 
9. v případě, že žadatelka bude končit s aktivitou výsadby rostlin, uvede užívanou 

plochu do původního stavu, a to zatravněním.   
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
žadatelku do 31. 3. 2022.  
 
10. Oslovení k podání cenové nabídky na dodání/nákup a umístění/montáž městského 
mobiliáře – lavičky na veřejná prostranství k pingpongovým stolům MČ Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové 
nabídky na dodání/nákup a umístění/montáž městského mobiliáře – 2 ks laviček na veřejné 
prostranství k pingpongovému stolu U Pošty (vnitroblok, za č.7) MČ Brno-Starý Lískovec  
 
1. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno IČ 28297849 
2. FCC Žabovřesky, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ 48908746 
3. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 
4. Kimmel Roman, Oblá 28, 634 00 Brno, IČ 15198880 
5. Svoboda a syn, s. r. o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531  
6. mmcité a. s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 27670864 
7. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
8. Urbania, s. r. o., Hlavní 282/21, 664 48 Moravany, IČ 26242826 
9. Zeman Karel, Černého 39, 625 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 



1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Veronika Dušková (referent OVš)  
5. Lucie Honzová (referent OVš) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
7. Bc. Veronika Kupková (referent OVš) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.  
 
11. Finanční transfery na výstavbu podzemních, polopodzemních a nadzemních 
kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádostí o účelovou dotaci na finanční 
prostředky investiční určené na výstavbu podzemních, polopodzemních  
a nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu, která / které 
tvoří autorizovanou přílohu č. 3 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit žádost / žádosti na OŽP 
MMB do 31. 3. 2022. 
 
12. Žádost o vyjádření účastníka řízení – rezervace dvou parkovacích míst na parkovišti  
ul. Kurská před prodejnou Albert 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s trvalým dopravním značením na ul. Kurská před 
prodejnou Albert (rezervace dvou parkovacích míst pro zákazníky nákupního centra). 
Ukládá OVš informovat žadatele. 
 
13. Výzva k odstranění vozidla z pozemní (účelové) komunikace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odstavené silniční vozidlo zn. FORD GALAXY, 
RZ 4B79424 na účelové komunikaci na ul. Labská před garážemi v rozporu s §19 odst. 2, 
písm. h, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 
Pověřuje starostu podpisem výzvy k odstranění vozidla z pozemní komunikace. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec odeslat výzvu provozovateli vozidla 
do vlastních rukou a zveřejnit výzvu na úřední desce. 
 
14. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí změnu cen služeb, které poskytuje FCC 
Žabovřesky, s.r.o. pro MČ Brno-Starý Lískovec v závislosti na roční míře inflace, která činila 
dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2021 oproti 2020 3,8 %. Nové ceny jsou platné 
od 1. 4. 2022. 
Schvaluje dodatek č. 10 k SOD č. 09 9 500 09 00036, jehož předmětem je změna cen služeb 
v závislosti na roční míře inflace. Dodatek č. 10 bude uzavřen mezi statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou 
Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ a společností F.C.C. Žabovřesky, s.r.o. (dříve A.S.A. 
Služby Žabovřesky, s.r.o.) zastoupenou jednatelem společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem. 



Sídlo společnosti: Korejská 4, 625 00 Brno zůstává nezměněno. Dodatek č. 10 tvoří 
autorizovanou přílohu tohoto usnesení. 
Ukládá OVš uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu neprodleně. 
 
15. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Čermákova 30, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ s textem výzvy 
k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava účelové 
komunikace na ul. Čermákova 30, Brno-Starý Lískovec“, který je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Souhlasí s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011 
2. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno 620 00, IČO: 25548531 
3. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice,  

IČO: 60733098 
 

Souhlasí se svoláním komise pro otvírání a hodnocení nabídek na výše zmíněnou akci  
ve složení min. 3 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
3. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
16. Stavba: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“, vyjádření pro vydání 
společného povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení vydané pod bodem 15. na 76. RMČ Brno-
Starý Lískovec, konané dne 21. 04. 2021. 
Projednala stavbu „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ podle dokumentace 
předložené dne 02. 02. 2022 Energy Benefit Centre a. s., Křenová 438/3, Praha, IČ 29029210, 
Ing. Michaela Chadimová, datované 11/2020 a stanovuje 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 Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník řízení uplatnil  
ve společném územním a stavebním řízení tyto námitky:  

 
- z hlediska vlastníka kontejnerového stání na Ulici Kosmonautů, na pozemku p. č. 

2481, souhlasil s jeho přesunem, za podmínky, že záruční doba, na přesunuté 
kontejnerové stání, bude ode dne předání díla 60 měsíců. 

- dopravně bude stavba obsluhována novým sjezdem z Ulice Kosmonautů. Z tohoto 
důvodu zanikají 2 parkovací stání. Jako náhrada byla navržena 2 podélná stání pro 
OTP, tedy vyhrazená parkovací stání. Nesouhlasil se zrušením parkovacích stání  
a jejich náhradou vyhrazenými stáními v prostoru Domova pro seniory. Požadoval 
jejich adekvátní kompenzaci v Ulici Kosmonautů jako veřejně přístupné  
a nevyhrazené. 

- z hlediska správy veřejné zeleně, dle čl. 22 odst. e) OZV Statut města Brna a v souladu 
s čl. 22 odst. g) OZV Statut města Brna, nesouhlasil s kácením dlouhověkých stromů, 
resp. stromů, jejichž ekologická (společenská) hodnota je vyšší než navrhovaná 
náhradní výsadba zejména krátkověkými a středněvěkými dřevinami. 

 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Přístavba DS Kosmonautů, 
Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Energy Benefit 
Centre a. s., Křenova 438/3, Praha, IČ 29029210, datované 11/2020, doručené ze dne  
02. 02. 2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
17. Stavba: „Parkoviště na ulici Labská“, stanovisko k investičnímu záměru 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s investičním záměrem „Parkoviště na ulici Labská“ 
předložený Magistrátem města Brna, Odborem investičním dne 11. 02. 2022, č. j. 
MMB/0090236/2022. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této chůze RMČ. 
 
18. Stavba: „Instalace šikmého nájezdu Vltavská 215/7, Brno-Starý Lískovec, vyjádření pro 
vydání společného povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Instalace šikmého nájezdu Vltavská 215/7, 
Brno-Starý Lískovec“ podle dokumentace předložené firmou TAYLORTEAM s. r. o., Na 
Vyhlídce 328, 747 61 Raduň, IČ 27849618 s datací 07/2021. 

 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník společného řízení vzal 
stavbu: „Instalace šikmého nájezdu Vltavská 215/7, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové 
dokumentace zhotovené firmou TAYLORTEAM s. r. o., Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň,  
IČ 27849618, v červenci 2021 na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Instalace šikmého nájezdu 
Vltavská 215/7, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou 
TAYLORTEAM s. r. o., Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň, IČ 27849618 v červenci 2021 a sdělit 
usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     



19. Žádost o stanovisko ve věci odkupu části pozemku p.č. 2395/3 v k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu chyby 
v důvodové zprávě.  
Ukládá předložit materiál na příštím jednání RMČ. 
 
20. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec 
na rok 2022 jednotlivým zájmovým a kulturním organizacím, a to ve výši: 
 

Sport Klub Sever Brno, z.s.                                                                                               10 000 Kč 

TAJV, z. s.                                                                                                                                             0 Kč 

Orel Jednota Brno-Starý Lískovec                                                                                 85 000 Kč 

Junák – český skaut, středisko St. Lískovec, z.s.                                                                  40 000 Kč 

Pionýr, z.s. 52, pionýrská skupina Slunovrat                                                                       10 000 Kč                      

Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                                                                 40 000 Kč 

SDH Starý Lískovec                                                                                                                   15 000 Kč       

SDH Starý Lískovec – SPORT                                                                                  45 000 Kč 

Linka bezpečí, z.s.                                                                                                                5 000 Kč 

TOM 20203 Oftalmo                                                                                                                  5 000 Kč 

Lužánky, středisko volného času                                                                                             5 000 Kč 

Dětský tábor Brněnka, z. s.                                                                                                      20 000 Kč 

InBalance, z.s.                                                                                                                                      0 Kč 

DOTYK II, o. p. s.                                                                                                                          5 000 Kč 

Ratolest Brno, z. s.                                                                                                                    10 000 Kč 

Lískovec je boží! z. s.                                                                                                                30 000 Kč                                                        

 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. 
Pověřuje OSŠK přípravou těchto smluv. 
 
21. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  
a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 11/2011 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
22. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci 
zábavní pyrotechniky 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání do příští RMČ. 
 
 
 



23. Žaloba o vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žaloby o vyklizení bytu č. xx na ulici Kurská 
301/8 v Brně proti XXXXX. 
Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 
24. Přístup na pozemek par. č. 2219/23 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s, IČO 25314122, 
Labská 27, Brno o souhlas s přístupem na pozemek par.č. 2219/23 k.ú. Starý Lískovec. 
Souhlasí se vstupem na pozemek par.č. 2219/23 k.ú. Starý Lískovec dne 29.03.2022 za účelem 
provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v souvislosti s plánovanou 
přístavbou EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s, IČO 25314122, Labská 27, Brno pouze za podmínky, že 
bude souhlasit se vstupem na pozemek ředitel ZŠ Labská, Mgr. Michal Dlouhý. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli ihned po rozeslání výpisu z této chůze RMČ. 
 
25. ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 – navýšení kapacity školy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení, které přijala pod bodem č.  29/80 dne  
2. 6. 2021.  
Souhlasí se zvýšením kapacity Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
příspěvková organizace, IČO 62156632, z počtu 244 žáků na 274 žáků, tedy s navýšením 
kapacity základní školy o 30 míst.  
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 základní školy o 30 míst, tedy 
z 244 žáků na 274 žáků.  
Ukládá OSŠK žadatele neprodleně seznámit s usnesením RMČ Brno-Starý Lískovec.  
 
26. Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení oprav účelových komunikací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 5, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 
 

 
 

  


