
Informace z usnesení XVI. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.11. 2013 
 

1. Rozpočtové opatření č.31 – připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí transferu Magistrátu města 
Brna ve výši 200 tis. Kč na připojení objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 
k Metropolitní síti města Brna. 
Schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
2. Nabídka na prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/9  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nabídku na prodej bytové jednotky  
do vlastnictví – bytu č. 9, o velikosti 59,70 m2, umístěném v 5. nadzemním podlaží domu  
č.p. 591 v Brně na ulici Osová, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy č.p. 591, v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, jejímu současnému nájemci. 
 
3. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/1       
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/1, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Janě 
Kolníkové, nar. 1.5.1946, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna  
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 13 00151, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00151 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
4. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/3              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/3, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům 
Pavlu, nar. 3.10.1968 a Renátě, nar. 13.7.1972, Plevovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 470 352 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00152, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00152 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
5. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/4            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 



1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/4, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni 
Naděždě Šretrové, nar. 4.1.1930, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 13 00153, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00153 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
6. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/5 
 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/5, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Renatě 
Sendrejové, nar. 26.6.1965, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 482588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00154, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00154 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
7. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/6              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/6, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům 
Kamilu, nar. 25.4.1967 a Dagmaře, nar. 20.3.1972, Duchoňovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00141, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00141 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
8. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/7              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/7, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  



o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Stanislavu Kozlovi, nar. 17.6.1963, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č.  09 9 400 13 00142, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00142 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
9. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/8             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/8, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Janě 
Dufkové, nar. 4.1.1977, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna  
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00143, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00143 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
10. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/9              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/9, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni 
Květoslavě Přerovské, nar. 16.5.1955, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00144, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00144 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
11. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/10  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/10, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Dušanu Chrobákovi, nar. 1.3.1963, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 



prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 13 00145, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00145 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
12. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/11              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/11, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Anně 
Fritzové, nar. 21.8.1944, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna  
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00165, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00165 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
13. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/12              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/12, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Mileně 
Vránové, nar. 3.6.1957, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna  
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00146, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00146 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
14. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/14              
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/14, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům 
Aloisovi, nar. 19.8.1977 a Janě, nar. 30.1.1978, Chytkovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  



ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00147, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00147 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
15. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/15             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/15, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni 
Andree Březinové, nar. 19.6.1979, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00148, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00148 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
16. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/16            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/16, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Stanislavu Krčmovi, nar. 30.4.1940, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č.  09 9 400 13 00149, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00149 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
17. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/17          
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/17, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni Jitce 
Hudečkové, nar. 17.4.1950, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00155, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 



podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00155 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
18. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/18       
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/18, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci Petru 
Hamerskému, nar. 31.7.1981, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00156, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00156 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
19. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/20     
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 579/20, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům 
Rudolfovi, nar. 19.6.1954 a Jaroslavě, nar. 22.2.1956, Drmolovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 470 352 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00157, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00157 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
20. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4 byt č.591/1 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/1, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni Věře 
Pivoňkové, nar. 10.6.1956, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č.  09 9 400 13 00089, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 



2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00089 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
21. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4 byt č.591/2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/2, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům 
Vlastimilu, nar. 10.5.1955 a Márii, nar. 5.4.1957, Musilovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00090, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00090 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
22. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4 byt č.591/3 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/3, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům 
Antonínu, nar. 29.4.1946 a Dimitrovce, Mgr., nar. 2.9.1950, Štandlovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00091, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy 
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00091 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
23. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/4             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/4, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 
Veronice Hanzlíčkové, nar. 24.10.1989, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00092, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
 



2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00092 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
24. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/5           
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/5, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemkyni 
Jarmile Randulové, MUDr., nar. 26.3.1974, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00093, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00093 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
25. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/7        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/7, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni Daně 
Krapkové, nar. 2.4.1959, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00094, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00094 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
26. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/10             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/10, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni Pavle 
Majerové, nar. 27.10.1948, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00095, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00095 dle první části tohoto usnesení. 



3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
27. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/11           
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/11, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 
Zdeňce Zedkové, nar. 6.2.1954, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00096, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00096 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
28. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/12         
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/12, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni Daně 
Rothové, nar. 11.2.1966, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00150, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00150 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
29. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/13        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/13, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 
Kateřině Horákové, nar. 23.4.1987, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 
9 400 013 00097, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00097 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
30. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/14     
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/14, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 
Blaženě Šmídové, nar. 7.3.1944, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00098, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00098 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
31. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/15   
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/15, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni Janě 
Nikodemové, nar. 1.5.1949, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00099, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00099 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
32. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/16 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/16, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům  
Mgr. Kristině, nar. 21.6.1981 a Bedřichovi, nar. 14.2.1979, Horákovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00100, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy 
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00100 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
33. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/17 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/17, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům 
Markovi, nar. 26.2.1967 a Petře, nar. 2.2.1967, Zouharovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00101, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00101 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
34. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/18 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/18, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům 
Petrovi, nar. 28.3.1976 a Michaele, nar. 6.3.1975, Kupčíkovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00102, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00102 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
35. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/19 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/19, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemci Marku 
Menšíkovi, Ing., nar. 5.9.1964, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 331 087 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00103, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00103  dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



36. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/21 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 591/21, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům 
Vladimíru, nar. 29.9.1945 a Miladě, nar. 18.9.1952, Přikrylovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 468 876 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00104, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00104 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
37. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/1 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/1, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci Jiřímu 
Spiřikovi, nar. 31.10.1948, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 
321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00105, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00105 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
38. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/2 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/2, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Janě 
Stodůlkové, nar. 3.3.1947, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 
456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00106, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00106 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
 



39. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/3 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/3, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Beatrici, nar. 27.6.1972 a Jiřímu, nar. 23.11.1971, Dostálovým za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00107, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00107 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
40. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/4  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/4, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Emilii 
Fuskové, nar. 30.10.1945, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00108, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00108 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
41. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/5             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/5, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Antonínu, RNDr., nar. 17.9.1961 a Kateřině, nar. 18.7.1964, Šerým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00164, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy 
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00164 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



42. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/6 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/6, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Ludmile, nar. 23.9.1965 a Miroslavu, nar. 4.3.1960, Novákovým za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00109, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00109 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
43. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/7 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/7, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci Petru 
Viktorovi, nar. 13.9.1983, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00110, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00110 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
44. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/8, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Zdeňku, nar. 11.3.1955 a Věře, nar. 4.10.1959, Fialovým za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00111, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00111 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
 



45. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/9 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/9, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Ivaně 
Svobodové, nar. 25.7.1973, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00112, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00112 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
46. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/10             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/10, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Martě 
Sadílkové, nar. 9.4.1935, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00113, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00113 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
47. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/13             
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/13, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Vladimíru, nar. 29.10.1955 a Heleně, nar. 22.11.1958, Kupčíkovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00114, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy 
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00114 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



48. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/14            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/14, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci 
Daliboru Hačkovi, nar. 20.11.1980, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00115, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00115 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
49. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/15            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/15, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Evě 
Poláčkové, nar. 9.3.1940 a Robertu Kúkolovi, nar. 8.2.1982, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00116, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00116 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
50. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/16            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/16, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Edmundu, nar. 17.7.1948 a Marii, nar. 25.8.1949, Sobotkovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00117, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00117 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 



51. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/17            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/17, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Daleně 
Krahulcové, MUDr., nar. 1.9.1955, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00118, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00118  dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
52. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/19            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/19, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
Josefu, nar. 15.5.1932 a Ludmile, nar. 20.11.1940, Henkovým, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 314362 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00119, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne 
schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00119 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
53. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/20            
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/20, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci 
Stanislavu Hoškovi, nar. 25.9.1945, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 445 251 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00120, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00120 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



54. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/21           
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/21, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni Karle 
Mandátové, nar. 24.3.1960, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 445 251 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00121, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00121 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
55. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/22           
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 593/22, v bytovém domě Osová č.o. 6 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4496/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům Janu, 
nar. 9.11.1944 a Anně, nar. 6.3.1949, Šmídovým, za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění 
pozdějších změn a doplňků ve výši 390 256 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00122, která je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení 
předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00122 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
56. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/1          
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/1, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Stanislavu, nar. 29.3.1959 a Haně, nar. 24.1.1962, Čumovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00163, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00163 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 



57. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/2          
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/2, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Anně, nar. 12.10.1954 a Františku, nar. 27.1.1955, Kučerovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 443 953 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00123, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy 
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00123 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
58. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/3          
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/3, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Ireně, nar. 20.5.1973 a Pavlu, nar. 20.7.1970, Dvořákovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00124, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00124 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
59. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/4         
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/4, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Michalu, nar. 10.2.1978 a Magdě, nar. 11.6.1974, Bartákovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00125, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00125 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
60. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/5        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/5, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Milanu, nar. 9.3.1961 a Taťáně, nar. 14.4.1965, Doleželovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00126, která 
 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00126 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
61. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/6       
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/6, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni 
Jaroslavě Pavlíčkové, nar. 17.4.1937, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00127, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00127 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
62. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/7       
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/7, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni 
Vlastimile Hrubošové, nar. 17.4.1956 za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00128, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00128 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 



63. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/9         
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/9, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni 
Zdence Burešové, nar. 17.5.1937, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00129, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00129 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
64. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/10         
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/10, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni Haně 
Svobodové, nar. 6.2.1947 a Renatě Svobodové, nar. 31.10.1966, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob  
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00130, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení 
předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00130 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
65. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/11         
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/11, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni Evě 
Fučíkové, nar. 13.1.1956, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna 
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši  
455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00131, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00131 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
 



66. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/14        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/14, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Jaroslavu, nar. 8.1.1953 a Věře, nar. 28.1.1954, Opluštilovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00132, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00132 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
67. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/15        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/15, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Františku, nar. 18.10.1965 a Evě, nar. 20.3.1968, Sojkovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00133, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00133 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
68. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/16        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/16, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci 
Bořivoji Smaženkovi, Ing., nar. 7.8.1980 za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00134, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00134 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 



69. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/17        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/17, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Stanislavu, nar. 13.1.1953 a Heleně, nar. 28.5.1958, Markovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00135, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00135 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
70. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/18        
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/18, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Radomilu, nar. 13.3.1965 a Dagmar, nar. 14.7.1967, Pařízkovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00136, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00136 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
71. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/19       
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/19, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci 
Zdence Kalíkové, nar. 10.6.1950 za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 313 468 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00137, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00137 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 



72. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/20  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/20, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni Evě 
Topolářové, nar. 30.12.1975, za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly 
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků 
ve výši 443 953 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00138, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00138 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
      
73. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/21  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/21, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům 
manželům Jiřímu, nar. 3.4.1964 a Janě, nar. 23.11.1962, Ustrnulovým, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 443 953 Kč a podmínek, 
uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00139, která  
je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy  
do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – 
Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00139 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
74. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/22  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
1. schvaluje prodej obecní vymezené jednotky č. 596/22, v bytovém domě Osová č.o. 8 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4414/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci 
Radimu Michalíkovi, nar. 27.2.1973 za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným 
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 382 497 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00140, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 
a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřuje starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00140 dle první části tohoto usnesení. 
3. ukládá vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 


