
Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 14.4.2010 

 
1. Žádost o vrácení kauce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č. 6, o velikosti 
1+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.41, v  Brně – Starém Lískovci nájemci,  ve výši 
4718,-Kč plus příslušné úroky.  
 
2. Žádost o vrácení kauce 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č. 2, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o.9, v  Brně – Starém Lískovci nájemci, ve 
výši 6544,-Kč plus příslušné úroky.  
 
3. Výměna bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů : Mikuláškovo 
nám. č.o.12, náměstí SNP č.o.14, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo nám. č.o.12, 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 30. 
6. 2010. 
 
4. Pronájem volných bytů 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 7, na ulici Labská č.o. 31, Brno, 
vel. 2+kk, cena oprav 312 163,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné,  registrace č. 006/10 žadateli bytem U pošty 7, Brno a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 312 163,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě  o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 7, na ulici Labská č.o. 31, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem, bytem  U pošty 7, Brno. 
 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 23, na ulici Sevastopolská č.o.9, 
Brno, vel. 3+1, cena oprav 410 928,- Kč,  smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, registrace č. 007/10 žadateli, bytem  Spodní 14, Brno a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 410 928,- Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě  o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 23, na ulici Sevastopolská č.o.9, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem, bytem Spodní 14, Brno. 

Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2010.  Pověřuje OSBB předložit uvedené 
Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2010. 
 

 

 

 

 



5. Společný nájem Osová 8 - Kuderová 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 4, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 8, Brno – Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č. 4, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 8, 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 31.5.2010.   
 
6. Odvolání – 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.32, v bytovém domě na 
ulici Kosmonautů č.o. 11, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.32, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 11, Brno-Starý 
Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  a nájemcem. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2010. 
 
7.  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.3, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 1, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.3, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí 
č.o. 1, Brno-Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec  a  nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2010. 
 
8. 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.21, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 21, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 21, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  a 
nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.5.2010 . 
 
9. Žádost o výměnu měřičů tepla Labská 11 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým návrhem odpovědi bytovému 
družstvu BD Labská 11, zastoupeném předsedou představenstva Mgr. Lubomírem Šebelou a 
pověřuje sekretariát starosty odeslat odpověď předsedovi představenstva BD Labská 11, panu 
Mgr. Lubomíru Šebelovi do 30.4.2010.   
 
 

 

 

 

 



10. Žádost o pronájem pokoje  v bytě 41, Sevastopolská 7 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pokoje č.2, resp. celého bytu č. 41, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno – Starý Lískovec nájemcům  a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41, o vel. 2+1, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 7, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a nájemci, na dobu neurčitou, regulované nájemné. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2010. 
 
11.  Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

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 15 028,- Kč z částky poplatku z prodlení   15 028,- Kč   nájemci bytu č. 26, v bytovém 
domě na ulici Labská  č.o. 29 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený 
poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 15.5.2010 nebo v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.3.20100. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 
12. Oprava bytového jádra bytu č. 16, Sevastopolská 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  opravu bytového jádra včetně výměny 
zařizovacích předmětů bez podílu nájemce, v bytě č. 16, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na náklady MČ Brno – Starý Lískovec v plné 
výši.  
 
13. Návrh změn Pravidel pronájmu bytů 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s předloženým obsahem Návrhu změn a doplňků  
Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování 
bytové náhrady, jehož text je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání,  vyjma Čl. 9, odst. 
(2), resp. Přílohy č. 1 – Statut sociálního bytu 
Pověřuje vedoucí OSBB ÚMČ Brno – Starý Lískovec zaslat toto usnesení příslušnému 
Odboru MMB, a to do 15.4. 2010. 
 
14. Žádost o povolení likvidace věže na sušení hadic 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje likvidaci věže  na sušení hadic, která stojí ve dvoře 
Požární zbrojnice na ulici  Točná č.o. 5, v Brně – Starém Lískovci. Likvidaci uvedené věže 
provedou vlastními silami členové SDH, společně s členy JSDH a technikou HZS JMK a 
ukládá Odboru správy budov a bytů informovat Sbor dobrovolných hasičů  o usnesení.   
 
 

 

 

 

 

 

 



15. Návrh objednávky č.40/2010 – nákup odpadkových košů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  objednávku č. 40/2010 pro společnost Komunální 
technika, s.r.o., Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem, která je autorizovanou přílohou 
č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět objednávky – dodání 44 ks odpadkových košů Kopenhagen  a 44 ks sloupků pro 
koš  
2)doba plnění – od 17.5.2010 do 21.5.2010 
3)cena za dílo bez DPH 138 160,- Kč, DPH 20% 27 632,- Kč, celkem 165 792,- Kč 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou objednávku starostovi k podpisu do 
30.4.2010.  
 
16. Návrh SOD 09 9 500 10 00038 na úpravu ploch veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    smlouvu o dílo č. 09 9 500 10 00038, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a H.K.U., spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 
Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – úprava ploch veřejné zeleně p.č. 2478/2 ul. U Hřiště, p.č. 2237/9, 
2263/5, 2263/3 ul. Labská 19-Vltavská 5, spočívající ve dvouřadém a trojřadém uspořádání 
nášlapných dlaždic v linii stávajících prošlapů a p.č. 2263/9 ul. Vltavská 13, spočívající ve 
výsadbě keřů, zatravnění a  umístění lomového kamene 
2)doba plnění – od 15.4.2010 do 4.6.2010 
3)cena za dílo bez DPH 139 754,- Kč, DPH 20% 27 950,80 Kč, celkem 167 704,80 Kč 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 15.4.2010.  
 
 
17. Návrh SOD 09 9 500 10 00037 na dodání a nákup laviček 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 10 00037, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností KARIM, s.r.o., Wolkerova 
1279, 768 24 Hulín, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto 
podmínek: 
1)předmět smlouvy – dodání a montáž 40 ks laviček Sonáta AU057P 
2)doba plnění – od 18.5.2010 do 21.5.2010 
3)cena za dílo bez DPH 368 000,- Kč, DPH 20% 73 600,- Kč, celkem 441 600,- Kč 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2010.  
 
 

 

 

 

 



18. Uzavření nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00039 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu č. 09 2 500 10 00039, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku p.č. KN 1684/16 o výměře 6 m2  v k.ú. Starý Lískovec za účelem 
umístění prodejního stánku na grilování kuřat. Smlouva bude uzavírána mezi Statutárním 
městem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bytem  Fillova 3, 638 00 Brno. 
Smlouva č. 09 2 500 10 00039 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
ze 110. schůze RMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
19. RO č. 12 – snížení provozních údajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 12. 
 
RO č.  12 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy 2310014  4112     -87000  
 2310014  4121     -364000  
 2310014 3111 5901      -451000 
          
Celkem        -451000 -451000 
 

20. RO č. 13 – zvýšení a provozních kapitálových údajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č.13. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy 2310014  4121     1 500 000  
 2310014  4221     2 200 000  
 2310014 3111 5171    11  1 500 000 
 2310014 3111 6121    11  1 000 000 
 2310014 3111 6121    13  1 200 000 
Celkem         3 700 000 3 700 000 
 

21. Vyjádření MČ  k žádosti o vyjádření pro územní a stavební řízení, ELING CZ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby v lokalitě ul. Kroupova byla rekonstrukce 
NN provedena v celé své délce podzemním vedením včetně podzemního vedení na 
pozemcích p.č. KN 463/10, 463/12 a 463/13 k.ú. Starý Lískovec-vlastnictví České republiky, 
na které je uvalena exekuce. 
 
22. Smlouva o poskytnutí dotace DTJ 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Statutárního města Brna,  MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemcem dotace  s číslem 
smlouvy 00040, která je nedílnou  přílohou  tohoto usnesení a pověřuje  starostu podpisem 
této smlouvy ke dni 22.4.2010. 
 
23. Požadavek na informace – pan zastupitel Petr Hudlík  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje text odpovědi na žádost o informace podanou 
zastupitelem Petrem Hudlíkem, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá 
tajemníkovi úřadu zaslat odpověď žadateli do 23.4.2010. 
 



24. Prázdninový provoz MŠ 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí termíny zajištění prázdninového provozu 
v jednotlivých mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec takto: 
 
MŠ Brno, Bosonožská 4                             od             -              do             - 
MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10              od             -              do             - 
MŠ Brno, Kosmonautů 2                            od       1.7.               do     16.7.2010 
MŠ Brno, Labská 7                                     od       1.7.               do     16.7.2010 
MŠ Brno, Oderská 2                                   od       1.7.               do     16.7.2010 
a pověřuje OSP k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. 
Marii Klusoňové. 
 
25. RO č. 14 – zvýšení provozních výdajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.14. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy 2310014 6171 5021      29000 
 2310014 6409 5901      -29000 
          
          
          
Celkem         0 
 
26. Výkon rozhodnutí vyklizení bytu č.39, Kosmonautů 17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu 
č. 39 o velikosti 2+1 na ul. Kosmonautů 17 v Brně proti nájemci. Exekuci provede 
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané 
náklady   exekuce činí  cca 20 000,- Kč. Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí 
vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, 
Brno, do 23.4.2010. 
 
27. Výkon rozhodnutí vyklizení bytu č.2, Dunajská 23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu 
č. 2 o velikosti 2+0 na ul. Dunajská 23 v Brně proti nájemci. Exekuci provede Exekutorský 
úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady   
exekuce činí  cca 20 000,- Kč. Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov,JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 
23.4.2010. 
 
28. Podání žaloby na vyklizení bytu č. 32, Vltavská 17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení  bytu č. 32 o velikosti 
3+1 na ul. Vltavská 17 v Brně proti nájemcům .Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u 
Městského soudu v Brně  do 23.4.2010. 
 
 

 



29. Podání žaloby na vyklizení bytu č. 31, Dunajská 43 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení  bytu č. 31 o velikosti 
3+1 na ul. Dunajská 43 v Brně proti nájemcům .Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu 
u Městského soudu v Brně  do 23.4.2010. 
 
30. Sportovní den ODS 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí pořádání akce Agenturou Premiera 
Production s.r.o., se sídlem Irkutská 8, Brno s názvem „Sportovní den ODS“, jejíž součástí 
bude také hudební produkce, dne 8. května 2010 v době od 13.30 do 22.00 hod., která se bude 
konat na Vícegeneračním hřišti na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci.   

 

31. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5, 
v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.13, Brno-Starý Lískovec, na dobu určitou, 
1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a  nájemcem .Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2010. 
 
 


