
Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.10.2009 

 
1.Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 34, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý Lískovec,  po  trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno-
Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a  novým nájemcem. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2009.   
 
2. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 24, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 25, Brno – Starý Lískovec,  po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 25, 
Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a novým nájemcem. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2009. 
 
3.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Sevastopolská 
č.o.1, Brno a Nové sady  č.o.22, Brno. Dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č.28, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.1, Brno dle smluvních 
podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec  a 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 
12. 2009. 
 
4. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů  Labská č.o.37, 
Brno a  Novoměstská č.o.17, Brno. Dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č.14, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.37, Brno dle smluvních 
podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec   a 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 
12. 2009. 
 
 
 

 

 

 

 

 



5.  Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BDK v souladu se Způsobem pronájmu 
bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na 
VI. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 určila, že byt : 

 
Kosmonautů č.o. 9, byt č. 23,  velikost 3+1 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)b) – byt předem neopravený 

 
Sevastopolská č.o. 5, byt č. 39,  velikost 1+kk 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)a) – byt předem opravený 

 
Labská č.o. 31, byt č. 7,  velikost 2+kk 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 Aab) – byt předem opravený 

 
 

6. Pronájem volných bytů předem opravených 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 12 na ulici Labská  č.o. 21, Brno, 
vel. 3+1, cena oprav 325 310,00 Kč, byt předem neopravený, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č.  016/09 žadateli, bytem  Veslařská 159, 
Brno 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č.17 na ulici Mikuláškovo nám. 
č.o.3, Brno, vel.3+1, předpokládaná cena oprav 450 000,00 Kč,  byt předem neopravený, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 017/09 
žadateli, bytem  Štěpánská 3a, Brno. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.12.2009.   
 
7. Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení výkonu mzdové agendy 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 Dohody k zabezpečení 
výkonu a úhradě činnosti v samostatné působnosti mezi MČ Brno – Starý Lískovec a MČ 
Brno – střed, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje tajemníka úřadu 
předložit uvedenou dohodu k podpisu smluvním stranám do 25.10.2009. 
 
8. Navýšení přípěvku na provoz ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz  Základní a 
Mateřské škole, Brno, Elišky Přemyslovny 10   ve výši 10.000,-Kč. 
 
 

 

 

 

 



9. Návrh dodatku č. 1 k SOD č. 09 9 500 09 00067 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00067, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem Veřejná zeleň města Brna, p.o., se sídlem Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, 
zast. Jozefem Kasalou, za této podmínky: předmět smlouvy (díla) – dodání a výsadba 1 ks 
Abies nordmanniana  a ukládá  odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 20.10.2009. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
10. Vyhláška o regulaci VHP v MČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiály  z pořadu jednání . 

 

11. Smlouvy o výpůjčce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem 
Brnem,na straně půjčitele  a příspěvkovými organizacemi : 
 
Základní škola  a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, 
Základní škola, Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, 
Mateřská škola Brno, Labská 7, příspěvková organizace, 
Mateřská škola Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace, 
na straně vypůjčitele. Předmětem těchto smluv o výpůjčce je přenechání nemovitého majetku 
do bezplatného užívání  příspěvkovým organizacím  .   
Smlouvy o výpůjčce jsou přílohou tohoto bodu jednání.. 
 
 
Ukládá OVV  předložit  smlouvy o výpůjčce smluvním stranám  k podpisu. 
 
12. Vyklizení bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu : 
 
-č. 9 o velikosti 1+0 na ulici Sevastopolská 11 v Brně  
-č. 11 o velikosti 1+0 na ulici Labská 15 v Brně   
-č. 6 o velikosti 1+0 na ulici Sevastopolská 11 v Brně  
-č. 31 o velikosti 2+0 na ulici Sevastopolská 3 v Brně  
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně do 30.10.2009.  
 

 

 

 

 

 



 

13. Rozpočtové opatření č. 45 – převod provozních výdajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 45. 
  
RO č. 45 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Provoz. výdaje 231 10 3113 5331    27  20 000,-- 
Rezerva 232 10  3113 5901      -20 000,-- 
Celkem         0,- 
            
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schválila navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny ve výši 10.000,-Kč (bod 8/90 RMČ). 
 

14. Plán zimní údržby místních komunikací v zimním období 2009-2010 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
v zimním období 2009 – 2010, který je přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje starostu jeho 
podpisem. 
 
15. Návrh textu Nařízení č. /2009, kterým se vydává „Aktualizovaný program snižování 

emisí statutárního města Brna“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Nařízení č.   /2009, kterým se 
vydává „Aktualizovaný program snižování emisí statutárního města Brna“ bez připomínek. 
 
16. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora,  Uzavření smlouvy na pronájem 

dvora  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 99 00935 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bytem U Pošty 7, 625 00 Brno, na pronájem 
ideálního podílu jedné šestasedmdesátiny pozemku garážového dvora zbudovaného na 
pozemku  p. č. KN 2527/1 k.ú. Starý Lískovec k datu 31.10.2009 a  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
šestasedmdesátiny  pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2527/1 k. 
ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a novým nájemcem, bytem Ve Vilách 1043/11, 594 01 Velké Meziříčí, od 
1.11.2009 podle návrhu, které je přílohou bodu tohoto jednání.  
 
Ukládá OVš předložit dohodu o skončení nájmu a  nájemní smlouvu k podpisu smluvním 
stranám do 31.10.2009. 
 
 

 

 

 



 

17. Ukončení pronájmu části pozemku p.č.2791,  Uzavření nové smlouvy na pronájem 

části pozemku p.č.2791/1  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 99 00720 mezi 
MČ Brno Starý Lískovec a  nájemcem,  bytem Vltavská 6, 625 00 Brno, k datu 31.10.2009 
 
2. s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku část p. č. KN 2791/1 k. ú. Starý Lískovec (část o 
výměře 35 m2), na kterém je umístěna nemovitost – dočasná stavba, která bude sloužit jako 
sklad elektronických součástek, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, zastoupenou starostou MČ p. Vladanem Krásným a 
novým nájemcem Malostranská 35, 625 00 Brno, podle návrhu, který je přílohou tohoto bodu 
jednání  
 
Stanovuje cenu nájmu ve výši 7.000,-Kč/rok a ukládá OVš předložit dohodu o skončení 
nájmu a nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. října 2009. 
 
18. Vyjádření k odkoupení pozemku p.č. KN 259/2, lokalita Točná 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s odkupem pozemku p. č. KN 659/2 o  výměře 122 m2 k. ú. Starý Lískovec do 
vlastnictví Statutárního města Brna od majitele, Tovární 126/5, 664 64 Dolní Kounice, za 
cenu v místě obvyklou. 
 
19. Žádost o prominutí vzniklé škody 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec revokuje usnesení č. 17/84 ze dne 16.9.2009 - Rada MČ 
Brno-Starý Lískovec  nesouhlasí s prodloužením termínu odstranění prodejního stánku 
umístěného na ulici Kurská na části pozemku p. č.  KN 2405/78 k. ú. Starý Lískovec. Dále 
souhlasí s tím, aby plocha veřejné zeleně byla uvedena do původního stavu za podmínek: 
Porušené povrchy trávníku budou zahrnuty, zemina zhutněna, pokryta 10 cm vrstvou prosáté 
zeminy, zachována niveleta původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem a to 
na náklady nájemce,  včetně zajištění 1. pokosu a předání plochy zpět ÚMČ Brno – Starý 
Lískovec,  a to v termínu do 31.5. 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. Udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím movitého majetku – daru pro 

ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas k nabytí movitého majetku – daru, 
v hodnotě 634 903,20 Kč, uvedeného v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
materiálu a bere na vědomí darovací smlouvu mezi smluvními stranami Masarykovou  
univerzitou se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, zastoupenou Ing. Michalem 
Sellnerem, tajemníkem Fakulty sportovních studií MU se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno - 
dárce a  Základní školou, Brno, Labská 27, příspěvková organizace se sídlem Labská 27, 625 
00 Brno – Starý Lískovec, zastoupená Mgr. Lubomírem Strnadem, ředitelem školy - 
obdarovaný. Předmětem smlouvy je dar specifikovaný v příloze „ Seznam majetku z míst. 
S13D 115 darovaného ZŠ Labská“ v hodnotě 634 903,20 Kč.Pověřuje OSP k seznámení 
ředitele školy s tímto Usnesením. 
 
21. Navýšení sazby poplatků z ubytovací kapacity 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje a doporučuje ZMČ odsouhlasit výši sazby 
místního poplatku z ubytovací kapacity ve výši 6,-Kč za každé využité lůžko a den a 
pověřuje vedoucí OSP ÚMČ zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
22. Předložení smlouvy o nájmu pozemku ke schválení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku, která bude 
uzavřena mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a 
nájemcem, Smetanova 41, 602 00Brno, podle návrhu, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
23. Žádost o poskytnutí přístupu a natažení kabeláže do domů ve správě ÚMČ Brno – 

Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  propojení kabeláže sklepními prostorami domů  
Kyjevská 1,3, Kurská 2-8,Sevastopolská 1-11,Dunajská 37-45, Labská 29-37, Dunajská 17-
25, Labská 21,23, Vltavská 15-21, Labská 1-5, 11-15, Kosmonautů 9-19,23, Vltavská 2-8, 
Mikuláškovo nám. 1-6,10-16, 13-17, Osová 2-8.  do komunikačního systému řídícího systému 
Teplárny, a.s.  
 
24. Rozpočtové opatření č. 46 – investiční transfer 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 46. 
 
 
RO č. 46 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Invest. transfer 231 10 3326 6341      25 000,-- 
Všeob. rezerva 232 10 6409 5901      -25 000,-- 
          
          
Celkem         0,- 
 



 
 

 

25. Smlouva o dílo – Výměna předloženého schodiště a oprava vstupní podesty 

v bytových domech na ul. Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně objednatele a firmou MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 4, Brno, na straně zhotovitele. Předmětem této smlouvy je „Výměna předloženého 
schodiště a oprava vstupní podesty v bytových domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8, Kyjevská 
č.o. 1,3 v Brně – Starém Lískovci.“Smlouva o dílo je přílohou tohoto bodu jednání.Ukládá 
OVV  předložit  smlouvu o dílo smluvním stranám  k podpisu do 16.10.2009. 
 
26. Rozpočtové opatření č. 47  -převod provozních výdajů – příspěvek na provoz pro ZŠ 

Labská z rezervy na školství 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 47.  
             
RO č. 47 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Provoz. výdaje 231 10 3113 5331    29  5 000,-- 
Rezerva 232 10  3113 5901      -5 000,-- 
Celkem              0,- 
 
27. Přestavba bývalých jeslí Labská na služebnu Městské policie 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s předloženou studií na realizaci akce „Přestavba 
bývalých jeslí na ul. Labská na služebnu Městské policie – I. a II. etapa“ řešící parkovací stání 
a příjezd k danému objektu z ul. Labská za podmínky, že při realizaci již první etapy bude 
podél příjezdové komunikace vybudován chodník jak z ulice Labská (horní část), tak z ulic 
Vltavská a Labská (spodní část), aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost chodců s ohledem 
na existenci mateřské školy nacházející se v bezprostřední blízkosti rekonstruovaného 
objektu.  
 
28. Zimní údržba chodníků po novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál  z pořadu jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – KSDH Brno – Starý Lískovec č. 09 

9 500 09 000112 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK č. 09 9 500 09 00112, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na výstroj a výzbroj, opravu požární 
techniky pro potřebu JSDH Brno – Starý Lískovec na základě žádosti evidované pod č.j.: 
JMK  25392/2009, ve výši 80.000,-Kč. 
 
Ukládá OFIN zařadit částku ve výši 35 000,-Kč do rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na 
rok 2010, jako podíl obce při čerpání dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK č. 09 9 500 09 00112, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční 
finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na výstroj a výzbroj, opravu 
požární techniky pro potřebu JSDH Brno – Starý Lískovec. 
 
Pověřuje starostu MČ Brno – Starý Lískovec p. Vladana Krásného, aby RMB předložil 
k projednání a následnému schválení žádost o dotaci, Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK č. 09 9 500 09 00112, žádost o pověření starosty k podpisu smlouvy. 
 
30. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s výběrem zhotovitele na rekonstrukci sociálního 
zařízení v ZŠ Bosonožská 9 firmou Milan Katrnožka, Kneslova 8, 618 00 Brno. Ukládá OVš 
informovat zúčastněné firmy do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 90. schůze RMČ o výběru 
nejvhodnějšího zhotovitele. 
 
31. Novela Tržního řádu – připomínkové řízení 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje předložený návrh novely Tržního řádu, který je 
vydán Nařízením Statutárního města Brna č. 1/2002 v platném znění a požaduje jeho změnu 
takto: v části XXII platné pro MČ Brno – Starý Lískovec, hlavy B: Tržní místa se vyřadí 
lokalita č. 20 na p. č. 2405/78 k. ú. Starý Lískovec a ukládá OVš postoupit neprodleně 
usnesení Rady MČ Živnostenskému úřadu  MmB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.  Různé, ukončení jednání schůze 

 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s nákupem fotbalových míčů jako propagačních 
předmětů MČ v celkové hodnotě maximálně 7 500,-Kč a pověřuje tajemník ÚMČ nákupem 
propagačních předmětů a jejich předáním TJ Tatran Starý Lískovec. 

 

Za správnost vedoucí úřadu 
Ing. Miloš Vrážel 
 


