
Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení –  Sevastopolská č.o.5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %,  tj. 
18 067,- Kč, z částky poplatku z prodlení 18 067,- Kč nájemkyni, bytem ulice Sevastopolská 
č.o. 5, č. bytu 2, v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení ve výši 18 067,- Kč jednorázově nejpozději v termínu do 31.12.2009 nebo 
v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 
31.3.2010. Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemkyni o usnesení.  
 
 
2. Hromadná instalace plastových oken – dodatky ke smlouvě o nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z  nájemného  od 1.12.2009  po 
dobu 100 měsíců  ( cena díla / 100 měsíců = měsíční sleva na nájemném ) nájemcům, kteří 
provedli výměnu oken na vlastní náklady v domech, kde byla schválena tzv. hromadná 
instalace plastových oken, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Nájemcům, kteří mají dluh na nájemném a plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu bude sleva poskytnuta až po zaplacení dluhu. Dále schvaluje text dodatku  ke 
smlouvě o nájmu bytu , která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje 
OSBB předložit dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu plastových oken, smluvním stranám k podpisu do 30.11.2009. 
 
 
3. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Mikuláškovo nám. č.o.10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
36 403,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.2, v bytovém domě 
na ulici Mik. náměstí č.o.10, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
4. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytu Labská č.o.1, Brno 
a  Bellova č.o.25, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k č.24, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o.1, Brno,  dle smluvních podmínek předchozího nájemce, 
tj. smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemkyní. Pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Mikuláškovo 
náměstí č.o.15, Brno a   Vltavská č.o.2, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č.11, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.15, 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 nájmeci a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.2, 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 Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010. 
 
6.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Vltavská č.o.19, 
Brno a  Dubová č.o.1, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.19, 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 nájemkyní. Pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010. 
 
 
7. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Sevastopolská 
č.o.9, Brno a Oderská č.o.9, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.22, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.9, 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. Pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010. 
 
8.  Podnájem části bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem části bytu č.32, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5, na dobu určitou od 1.10.2009 do 31.6.2010 pro 
podnájemce. 
 
 
9. Společný nájem – Mikuláškovo nám. č.o. 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 8, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo nám. č.o. 10, Brno –Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k  bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo nám. č.o.10, Brno – Starý Lískovec 
dle  smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
28.2.2010.  
 

 

 



10. Společný nájem  - Sevastopolská č.o. 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 40, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno –Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k  bytu č. 40, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec dle  
smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
28.2.2010. 
 
11. 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  

Sevastopolská č.o. 9, byt č. 23,  velikost 3+1 
 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 Aab) – byt předem opravený 

 
 
12. Dohoda o zániku nájmu k bytu, Bosonožská č.o.4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00193 o zániku nájmu 
bytu k školnímu bytu o velikosti 2+1, v mateřské škole na ulici Bosonožská č.o.4, Brno – 
Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemkyní a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 
00193 smluvním stranám k podpisu  do 31.12.2009. 
 
13. Dohoda o zániku nájmu k bytu, Labská č.o.37 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00192 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.23, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 37, v Brně–Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemci a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 00192 
smluvním stranám k podpisu  do 31.12.2009. 
 
14. Dohoda o zániku nájmu k bytu, Kurská č.o.6 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00196 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 32, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6, v Brně–Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 00196 
smluvním stranám k podpisu  do 31.12.2009. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu k bytu, Sevastopolská č.o. 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00199 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 31, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.5, Brno – 
Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemkyní a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 
00199 smluvním stranám k podpisu  do 31.12.2009. 
 
 



16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu, Labská č.o. 23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 23,  o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
neurčitou, regulované nájemné, s nájemkyní a pověřuje OSBB předložit Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2009. 
 
17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu, Kyjevská č.o. 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 22, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou 1 roku, regulované nájemné,  mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a nájemkyní a pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30.11.2009. 
 
18. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 19, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý Lískovec po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 19, 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 novou nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 28.2.2010. 
 
19. 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. 25, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 41, 
Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a  nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010. 
 
20. 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. 17, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 1, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, v bytovém domě na ulici 
Mikuláškovo náměstí    č.o. 1, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a  nájemkyní. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010.   
 
 

 

 

 

 



21. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 5, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41, Brno – Starý Lískovec po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 41, Brno-Starý 
Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010.  
 
 
22. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 9, v bytovém domě na 
ulici ul. Kosmonautů č.o. 13, Brno – Starý Lískovec po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č.o. 13, Brno-
Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010.   
 
23. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 31, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 3, Brno – Starý Lískovec po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 3, Brno-Starý Lískovec, na 
dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a nájemkyní. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 28.2.2010. 
 
24.  Podlahová krytina v pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně – Starém Lískovci 

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

 

25. Způsob pronájmu bytů – úprava formuláře 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit doplnění přílohy č. 2  Způsobu 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. Do uvedené přílohy č. 2  „Registrace k pronájmu volného 
bytu“ se doplňuje „Bydliště žadatele“, které je nezbytné v souvislosti se zavedením e-spisu. 
 
26. Metodika oprav volných bytů – úpravy Výzvy k podání nabídky na realizace veřejné 

zakázky malého rozsahu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu dílčích kritérií v příloze č. 1 „Metodiky 
oprav volných bytů“  - Výzvě k podání nabídky  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, 
článku VI. Hodnotící kriteria a to takto: 
Celková nabídková cena    ……..% 
Záruční lhůta      ……..% 
 



27. Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3 – Oprava předloženého schodiště – změnový list 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s článkem č. IV Cena díla, Smlouvy o 
dílo č. 09 9 400 09 00202, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, na straně objednatele a společností MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno, na 
straně zhotovitele, kde předmětem  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“, Položkový rozpočet týkající se změny díla, spočívající v opravě schodnic 
systémem Sika pro sanaci betonu a opravy kotevních prvků zábradlí včetně odpočtu 
navrhovaných nových železobetonových schodnic. Položkový rozpočet změny opravy 
schodnic, Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
 

28. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – provedení oprav 

v bytě č.13, Kurská č.o.5, SOD 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00228 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr 
Vratislav, Zednické a malířské práce, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 13, o velikosti 1+kk, nacházejícím  se ve 3. podlaží domu č.or. 8 na ulici Kurská 
v Brně v celkové ceně 217 447,50 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů a je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Pověřuje OSBB předložit smlouvu č. 09 9 400 
09 00228 smluvním stranám k podpisu do 20.11.2009. 
 
29. Uvolnění z členství v komisi sociální a zdravotní 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uvolněním členky  z členství v komisi sociální a 
zdravotní  s účinností ode dne 12.11.2009. 
 
 

30. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00072 – úprava ploch veřejné 

zeleně 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00072, 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 p. Karlem Zemanem, Černého 818/39, 635 00 Brno, za této podmínky :doba 
plnění – termín ukončení a předání díla do 30.11.2009. Ukládá odboru všeobecnému 
předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 20.11.2009. Dodatek č. 1 je 
autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 

31. Návrh za změnu členů Škodní a likvidační komise 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na změnu a  tímto i jmenování nových členů 
Škodní a likvidační komise – místopředseda Ing. Martin Špaček; člen Eva Novosádová. 
 
 



32. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 6.11.2009. 
 
33. Rozpočtové opatření č. 59 – navýšení vlastních příjmů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 59. 
 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
-příjmy za 
reklamní činnost 

235 10 33 99 2111     +175000,-  

Přijaté dary 235 10 33 99 2321     +30000,-  
Všeobecná 
rezerva 

232 10 64 09  5901      205.000,- 

Celkem        205.000 205.000,- 
 

 
34. Rozpočtové opatření č. 60 – navýšení neinvestičního transferu ZŠ Labská, ZŠ 

Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 60    
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
-ZŠ Bosonožská 231 10 31 13 5331    28  +268 000,- 
-ZŠ Labská 231 10 31 13 5331    29  +198 000,- 
Všeobecná rezerva 232 10 64 09 5901      -466 000,- 
Celkem         0,- 
 

 

 

35. Rozdělení pozemku koupaliště p.č. KN 461/1 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s rozdělením pozemku koupaliště p. č. KN 461/1 
k. ú. Starý Lískovec podle požadavku TJ Tatran ze dne 4. 11. 2009, tj. od objektu pokladny 
šikmo do vzdálenosti 14 m od oplocení tenisových kurtů vyznačeným v grafické příloze 
tohoto bodu jednání 

 

36. Návrh OZV SmB o regulaci VHP 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, 
kterou se doplňuje do přílohy této vyhlášky platné pro MČ Brno – Starý Lískovec adresa: 

ulice: Kurská, orientační číslo: 5, p. č. k. ú. Starý Lískovec: 2398 a 

Ukládá OVš zaslat usnesení Rady MČ Odboru rozpočtu a financování MmB v termínu do 7 
dnů po vyhotovení zápisu z 94. schůze Rady MČ. 



 

37. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci, s 
nájemckyní na dobu určitou 3 měsíců, s platností od 1.12.2009 do 28.2.2010, regulované 
nájemné a pověřuje Odbor správy budov a bytů vyzvat nájemkyni k uhrazení dlužné částky 
na poplatcích z prodlení ve výši 18 067,- Kč nejpozději do 28.2.2010. 
 
38. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu ZMČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec  ke schválení dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno - Starý 
Lískovec. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava Článku 4 odst. 17. jednacího řádu ZMČ. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV  předložit  dodatek č. 1 Jednacího 
řádu  Zastupitelstva  městské části Brno – Starý Lískovec ke schválení do nejbližšího zasedání  
Zastupitelstva městské části Brno – Starý Lískovec.  
 
39. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro 
vánoční osvětlení“ č. V/24/2009 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou 
MČ p. Vladanem Krásným  a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš pí Evou 
Novosádovou a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, 
zastoupenou ve věcech smluvních generálním ředitelem Mgr. Michalem Čoupkem a ve 
věcech technických energetikem společnosti p. Lubomírem Stuchlíkem ve znění, které je 
přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu 
nejpozději do 7 dnů po vyhotovení výpisu z 94. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu 
včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. Technické sítě Brno. 

 

40. Návrh OZV SmB o místních poplatcích 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 5/2009 
bez připomínek a ukládá OVš zaslat usnesení Rady MČ Odboru rozpočtu a financování 
MmB v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 94. schůze Rady MČ. 

 

41. Žádost o povolení výjimky ze smlouvy o výpůjčce NP-3/94 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec povoluje výjimku ze smlouvy o výpůjčce NP – 3/94, jejímž 
předmětem je výpůjčka a specifikace užívání prostor v objektu Hasičské zbrojnice, Točná 5, 
625 00 Brno, uzavřené mezi Městem Brnem, zastoupeným starostou městské části Brno  -  
Starý Lískovec a Hasičským záchranným sborem, zastoupeným ředitelem Ing. Zdeňkem 
Vlkojanem, ze dne 7.6.1995. Stanovuje dobu pro ukončení společenské akce na 3. hodinu 
ranní dne 22.11.2009, z důvodu konaní akce pro členy a příznivce hasičů, při příležitosti 
ukončení letošní sportovní sezony soutěžních družstev. 
 
 



42. Exekuce na peněžité plnění 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhů na nařízení exekuce k vymožení 
pohledávek a jejich příslušenství podle platebních rozkazů č.j. 109 Ro 1669/2008, 65 Ro 
1573/2008, 65 Ro 1135/2008, 56 Ro 2914/2008, 65 Ro 2501/2008, 68 Ro 1136/2008, 68 Ro 
1135/2008, 68 Ro 1137/2008, 67 Ro 833/2008, 68 Ro 2940/2008, 109 Ro 1135/2008, 109 Ro 
1137/2008, 67 Ro 422/2008. 
Exekuci provede  soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad  Brno-venkov, 
se sídlem Jezuitská 3, Brno.Ukládá OVV  platební rozkazy  předat soudnímu exekutorovi 
JUDr. Lubomíru Zálešákovi, Exekutorskému úřadu Brno-venkov, se sídlem Jezuitská 3, Brno 
do 25.11.2009. 
 
43. Kupní smlouva na prodej kuchyňských sporáků a kuchyňské váhy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje tuto kupní smlouvu. 
 
 

44. Stanovisko zadavatele k podnětu zaslanému ÚOSH – Dunajská 37-45, výměna oken 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí obsah textu Stanoviska zadavatele 
k obsahu podnětu, jehož obsahem byla údajná předraženost zakázky na výměnu oken na ulici 
Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45 o cca 4 mil. Kč. Tento dokument je jedním z požadovaných 
dokumentů k předložení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
 

45. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na 
straně pronajímatele a Vysokou školou obchodní a hotelovou s.r.o.,Bosonožská 9, Brno, na 
straně nájemce. Předmětem tohoto dodatku je stanovení data vzniku nájemního vztahu, a to 
1.12.2009; stanovení data, od kterého je nájemce povinen platit nájemné, a to 1.12.2009; 
stanovení data předání nebytových prostor do užívání nájemci, a to 1.12.2009. Dodatek č. 3 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
46. Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 04 0003, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
47. Postup při prodeji domů, v nichž se nachází byty vybodované na vlastní náklady 

nájemce 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí : 
 
1) s tím, aby nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových domech   
 Mikuláškovo nám. č.o. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17, Osová č.o. 2,4,6,8, Vltavská č.o. 
2,4,6,8, do majetku města Brna a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů, byly 
dosud neumořené  náklady vynaložené na vybudování bytových jednotek vyplaceny 
 
2) s podáním žádosti do Zastupitelstva města Brna o uhrazení nákladů, které MČ Brno – Starý 
Lískovec vznikly v souvislosti s vyplacením  neumořených nákladů vynaložených na 



vybudování bytových jednotek přestavbou společných prostor v bytových domech 
Mikuláškovo nám. č.o. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17, Osová č.o. 2,4,6,8, Vltavská č.o. 
2,4,6,8.  
 
Ukládá OSBB předložit Radě  MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení výši finančních částek 
určených k vyplacení jednotlivým nájemcům bytů v uvedených domech. 
 
Ukládá OVV předložit text žádosti do Zastupitelstva města Brna ke schválení  do Rady MČ 
Brno – Starý Lískovec, po vyplacení  finančních částek nájemcům.   
 
48. Návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemcům,   bytem Kosmonautů 13 v Brně.Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání 
platebního rozkazu do 25.11.2009. 
 
 
49. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 na 
ul. Kurská 4  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti nájemkyni. Ukládá 
OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání platebního 
rozkazu do 25.11.2009. 
 
50. Výpověď z nájmu bytu a  návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 17 o velikosti 3+1 na 
ul. Dunajská 43  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemcům.Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 25.11.2009. 
 
51. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 44 o velikosti 3+1 na 
ul. Kosmonautů 17  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti nájemci. 
Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání 
platebního rozkazu do 25.11.2009. 
 
52. Návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemcům,  bytem Kosmonautů 11 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání 
platebního rozkazu do 25.11.2009. 
 
53. Žádost o jednorázové povolení prodeje vánočních stromků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje jednorázový prodej vánočních stromků v objektu 
DTJ Brno, Klobásova 34 ve dnech 27. 11. – 23. 12. 2009 od 9.00 do 16.30 hod. 

 

 

 


