
Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 25.11.2009 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu č. 34., ul. Kosmonautů č.o.23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00226 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 34, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 23, v Brně – 
Starém Lískovci, 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 
00226 smluvním stranám k podpisu  do 31.1.2010. 
 
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. 2, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 13, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o. 13, Brno-Starý Lískovec, 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.   
 
3. 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. 19, v bytovém domě na 
ulici Kosmonautů č.o. 11, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 11, 
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. 
 
4. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů  Kurská č.o.2, 
Brno a   Dunajská č.o.25, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.13, 
o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Kurská 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 nájemci a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.7, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.25, 
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   
 

 

 

 

 

 

 



5. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Labská č.o.35, 
Brno,  Mikuláškovo náměstí č.o.3, Brno a  Vaňhalova č.o.7, Brno a dále schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.35, 
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 nájemcemm a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 2+kk, 
v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.3, 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 uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010.  
 
6. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Labská č.o.35, 
Brno, Vlhká č.o.26, Brno a olákova č.o. 5, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.16, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.35, 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 Kyjevská č.o.1, Brno,  
Tilhonova č.o.52b, Brno a Poděbradova č.o.153, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č.22, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská 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 nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 
2. 2010. 
 
8.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů  Mikuláškovo 
náměstí. č.o.16, Brno a  Osová č.o. 6, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
č.8, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.16, 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 paní nájemkyní a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Osová č.o. 6, 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 nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28. 2. 2010.   
 
9. Žádost o převedení obecního bytu na Bytové družstvo ul. Kosmonautů 414/9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje převedení volného obecního bytu č. 23, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 9 nově vzniklému bytovému 
družstvu. 
 
 



10. Žádost o vrácení kauce – Mikuláškovo nám. č.o. 17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č. 7, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 17, nájemci , ve výši 7 734,00 Kč 
včetně příslušných úroků.  
 
 
11. Pronájem volného bytu předem neopraveného 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 23 na ulici Kosmonautů  č.o. 9, 
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.  018/09 žadateli 
bydlištěm  Žopy 176, Holešov. Pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 28.2.2010.   

 

12. Podlahová krytina v pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně – St. Lískovci 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výměnou podlahové krytiny ve standardním 
provedení v objektu občanské vybavenosti, na ulici Kurská č.o. 1, v prostorách užívaných na 
základě  Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP – 19/93 ze dne 2.2.1993 Knihovnou 
Jiřího Mahena, na náklady pronajímatele. 
 
13. Žádost o prodloužení náhradního ubytování  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41, o 
velikosti 2+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno, v Brně – Starém Lískovci 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem na dobu 
určitou 1 rok. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.1.2010.   
 
14. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Vltavská č.o. 17 

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. 
celkem 708,- Kč z částky poplatku z prodlení   708,- Kč  nájemci bytu č. 1, na ulici Vltavská 
č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení 
jednorázově nejpozději v termínu do 31.12.2009 a ukládá Odboru správy budov a bytů 
informovat nájemce o usnesení.  
 
 

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

MŠ Elišky Přemyslovny 10 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas k nabytí nepeněžního daru,  3 přístrojů  
videotelefonů zn. COMMAX v hodnotě 10 000,- Kč pro mateřskou školu El. Přemyslovny 
10.  
 
16. Změna organizace dopravy v křižovatce ulic U Hřiště x Kosmonautů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje změnu dopravního značení v ul. U Hřiště na 
ulici hlavní a ukládá OVš postoupit návrh DPmB spolu s usnesením Rady MČ Odboru 
dopravy MmB v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 96. schůze Rady MČ. 



 

17. Aktuální stav využití pozemku p.č. KN 2395/8 k.ú. Starý Lískovec při ul. Jemelkova 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vymístěním stávajícího garážového dvora pro 
vytvoření potřebného zázemí nových objektů - viz.  výřez ÚPP ,,Prostorově funkční 
aktualizace obytného souboru Bohunice a Starý Lískovec“ z důvodu kritického nedostatku 
parkovacích míst v městské části Brno – Starý Lískovec a sděluje, že pokud se najde vážný 
zájemce na koupi předmětného pozemku, městská část Brno-Starý Lískovec nebude mít 
námitek k jeho prodeji a ukládá OVš  v termínu do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 96. schůze 
RMČ Brno – Starý Lískovec sdělit usnesení Majetkovému odboru magistrátu města Brna. 
 
 

18. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemku svěřeném MČ Brno – Starý 

Lískovec, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 
558 k.ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny 10. 
 
19. Oznámení škodní události 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozenému, bytem Provazníkova 45, 613 00 Brno, doručovací adresa Krymská 5, 625 00 
Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu. 
 
 
20. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 16.11.2009 a 20. 11. 2009. 
 
21. Rozpočtové opatření č. 61  -přesun finančních prostředků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 61. 
 
RO č. 61 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
SPOD poh. hmoty 232 10 43 24 5156  982 16    -5 000,-- 
SPOD cestovné 232 10    43 24 5173  982 16     5 000,-- 
Celkem         0,- 
 

22. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 11, Labská č.o.31“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 11, situovaném ve 3. podlaží domu č.or. 31 na ulici 
Labská v Brně“  byl vybrán uchazeč:  GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice , jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši   268 640,00 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské 
části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 



23. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 39, Sevastopolská č.o. 5“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 39, situovaném v 8. podlaží domu č.or. 5 na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  
235 363,70 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou 
Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
24. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 7, Labská č.o.31 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 7, situovaném v 2. podlaží domu č.or. 31 na ulici Labská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč:  Waler, spol. s r.o. , Selská 61, 614 00 Brno jako nejvhodnější 
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  306 163,00 Kč včetně 
DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – 
Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
25. Nabídkové řízení na realizaci veřeiné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 23, Sevastopolská č.o. 9“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 23, situovaném v 6. podlaží domu č.or. 9 na ulici 
Sevastopolská v Brně“  byl vybrán uchazeč: MTc-stav, s. r.o.,  Slunečná 4, 634 00 Brno  jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 404 929,00 Kč 
včetně DPH.Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části 
Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 

26. Smlouva o dílo č. 09 9 400 09 000246, GipsCon, s.r.o 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00246 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a GipsCon, 
s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 11, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č.or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 268 640,00 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00246 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 4.12.2009. 
 
 

 

 

 



27. Smlouva o dílo č. 09 9 400 09 00245, GipsCon, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00245 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a GipsCon, 
s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 39, o velikosti 1+kk, 
nacházejícím se v 8. podlaží domu č.or. 5 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 235 
363,70 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů  a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00245 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 4.12.2009. 
 
28. Smlouva o dílo č. 09 0 400 09 00244, MTc.stav, s.r.o 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00244 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, 
s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 23, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č.or. 9 na ulici Sevastopolská v Brně v celkové ceně 404 929,00 Kč včetně 
DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Pověřuje 
Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00244 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 4.12.2009. 
 
29. Smlouva o dílo č. 09 9 400 09 00247, WALER, spol. s r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00247 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a WALER, 
spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 7, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se v 2. podlaží domu č.or. 31 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 306 163,00 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00247 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 4.12.2009. 
 
30. Oprava kanalizačních přípojek – změna ceny díla, dodatek k SOD 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  
S090352/Z09254/90SI, uzavřené mezi stranami  Statutární město Brno, Městská část Brno – 
Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně 
objednatele a společnost TENZA, a.s., se sídlem Svatopetrská 7, 617 00 Brno na straně 
zhotovitele, kde předmětem smlouvy je zhotovení díla „Odstranění havarijního stavu 
kanalizačních přípojek bytových domů na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 1, 12, 15, Osová 
č.o. 4, 6 a Vltavská č.o. 2“. Uvedeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně 
článku IV. Cena díla a článku XV. Závěrečná ustanovení. Dodatek č. 1 tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit  Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. S090352/Z09254/90SI smluvním stranám k podpisu v termínu do 
4.12.2009. 



 
31. Rozpočtové opatření č. 62 – Tabule informačního systému 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.62. 
  
RO č. 34 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 232 10 3639 5137      -140 000,-- 
 232 10 3639 5139      140 000,-- 
Celkem         0,- 
 

32. Rozpočtové opatření č. 63 – neinvestiční transfer z KÚ JMK  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.63.  
 
RO č. 63 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Neinv. transfer od 
kraje 

231 10  4122  551   80 000,--  

JSDH DHDM 232 10 55 12 5137  551    65 000,-- 
JSDH Opravy 232 10 5512 5171  551    15 000,-- 
Celkem        80 000,-- 80 000,- 
 
 
D.Různé, ukončení jednání schůze 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí kopií fakturace z investiční akce 
„Vícegenerační hřiště Bosonožská“  v rozsahu 91 listů formátu A4 zastupiteli MČ  a to za 
úplatu v celkové výši 910 Kč.  Pověřuje tajemníka ÚMČ sdělit toto usnesení žadateli do 
30.11. 2009. 
  
 
 


