
Informace z usnesení 122. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.7.2010 

1. 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.4 v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce  a schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.4 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno-Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a novým nájemcem a 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2010 . 
 
2. Přechod nájemního práva 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly podmínky pro  přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č.7, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce a schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.7, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, Brno-Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a  novým nájemcem a 
pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010.  
 
3. 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.24, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce  a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.24, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno-Starý 
Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  a novým 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.8.2010. 
 
4.  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.20, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 43, Brno – Starý Lískovec,  po trvalém odstěhování nájemce  a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
novým nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.8.2010.  
 
5. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ulicích: 
Dunajská č.o.25, Brno, Oblá č.o. 11, Brno a Kamínky č.o. 6, Brno a neschvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.9, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.25, 
Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem  a 
pověřuje OSBB informovat žadatele o výsledku usnesení Rady městské části do 31.8.2010. 
 
 

 

 



6. Uzavření smlouvy o nájmu bytu, Dunajská č.o.43, byt č. 10 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č.10, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.43, o velikosti 2+kk, v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a nájemcem a pověřuje  OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu, Dunajská č.o.37, byt č. 4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č.4, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.37, o velikosti 1+kk, v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a nájemcem a pověřuje  OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na ulici Kosmonautů č.o.19, Brno – Starý Lískovec a schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 3, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem  na dobu 
určitou 1 roku a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu 
do 31.8.2010.  

 

9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Dunajská č.o.37, byt. č. 10 

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 1 067,- Kč z částky poplatku z prodlení 1 067,- Kč   nájemci bytu č. 10, v bytovém 
domě na ulici Dunajská  č.o. 37 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 30.9.2010 a ukládá 
Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení, Mikuláškovo nám. č.o.10, 

byt č. 10 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 3 přijaté na 78. schůzi konané dne 
22.7.2009, ve kterém nedoporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
prominutí poplatku z prodlení ve výši    100 %  tj. 295 634,- Kč z částky poplatku z prodlení 
295 634,- Kč  bývalému nájemci bytu č. 21 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 10 v Brně – Starém 
Lískovci, nyní bytem Liptaňské nám. č.o. 876, 708 00 Ostrava – Poruba s tím, že je povinen 
uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 295 634,- Kč, resp. po odečtu již uhrazené 
částky ve výši 34 980,- Kč, rozdíl tj. částku ve výši 260 654,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 15.10.2009, nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2014.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
revokovat své usnesení č. 9 přijaté na XIV./09 zasedání konaném dne 17.9.2009 a neschválit 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 100 % tj. 295 634,- Kč z částky poplatku z prodlení 
295 634,- Kč  bývalému nájemci bytu č. 21 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 10 v Brně – Starém 
Lískovci, nyní bytem Liptaňské nám. č.o. 879, 708 00  Ostrava – Poruba s tím, že je povinen 
uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 295 634,- Kč, resp. po odečtu již uhrazené 
částky ve výši    34 980,- Kč, rozdíl tj. částku ve výši 260 654,- Kč v pravidelných měsíčních 
splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2018. 
 
11. Žádost o vrácení kauce – Mikuláškovo nám. č.o.16, byt č. 19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č č.19, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.16, v Brně – Starém Lískovci 
nájemci ve výši 6 126,00 Kč plus příslušné úroky.  
 
12. Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava zdravotechnické instalace v bytových 

panelových domech v MČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava zdravotechnické instalace v bytových panelových domech v Městské části 
Brno – Starý Lískovec“  byl vybrán uchazeč:   MoTec, spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a nabídnuté ceny  ve výši 679 823,76,-Kč  
včetně DPH. 
 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zateplení štítů, zateplení stropů v technických 

místnostech 1.NP a výměna sklepních oken v bytovém domě zvl. určení na ul. 

Kosmonautů č.o.23 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zateplení štítů, zateplení stropů v technických místnostech 1.NP a výměna sklepních 
oken v bytovém domě zvláštního určení na ul. Kosmonautů č.o.23 v Brně – Starém Lískovci 
“  byl vybrán uchazeč:  WARSTAV, spol. s r.o., Rudé Armády 247, 739 21 Paskov  jako 
nejvhodnější na základě  předložené nabídky a nabídnuté ceny  ve výši 1 774 045,20,- Kč  
včetně DPH. 
 
 

 



14. Výměna rozdělovače topných nákladů (RTN) SONTEX 501 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje plošnou výměnu rozdělovačů topných nákladů 
(RTN) SONTEX 501 za elektronické indikátory topných nákladů s rádiovým přenosem 
v těchto bytových domech ve správě MČ Brno – Starý Lískovec:  
 
ulice o.č. Počet indikátorů (ne)určen k prodeji poznámka 
Labská 29 110 ne  
 31 110 ne  
 33 110 ne  
 35 110 ne  
 37 110 ne  
 1 110 ano  
 3 110 ano  
Dunajská 17 110 ano  
 19 110 ano  
 37 110 ne  
 39 110 ne  
 41 110 ne  
 43 110 ne  
 45 110 ne  
Vltavská 15 119 ano  
 19 119 ano  
 21 126 ano  
Kyjevská 1 110 ne  
 3 110 ne  
Kurská 2 116 ne  
 4 119 ne  
 6 118 ne  
 8 118 ne  
Sevastopolská 1 121 ne  
 3 121 ne  
 5 121 ne  
 7 120 ne  
 9 121 ne  
 11 120 ne  
Ulice Kosmonautů 17 169 ne  
 19 166 ne  
 23 72 ne  
Osová 2 72 ano  
 4 72 ano  
 6 72 ano  
 8 72 ano  
Vltavská  2 72 ne  
 4 72 ano  
 6 72 ano  
Celkem  4 230   
 
Před projednáváním bodu č. 15 se na RMČ dostavil pan Mgr. Pavel Hořava. 
 
 

 



15. Dopravní telematika 2010-3013, část III – Informa ční, naváděcí a regulační 

subsystém – Portál P1 na komunikaci R23-Bítešská, Brno – žádost o vyjádření 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec nemá námitek  proti záměru výstavby ocelové konstrukce -  
Portálu P1 pro umístění proměnné informační tabule, jako  zařízení pro systém integrovaného 
řízení dopravy ve městě Brně včetně přenosu dat prostřednictvím radiové sítě a připojením na 
Centrální technický dispečink BKOM, a. s., Renneská č. 1a, Brno, avšak nesouhlasí  s 
vedením přípojky NN přes pozemky p. č. KN 2395/1 a 2395/2 k. ú. Starý Lískovec z důvodu 
napájení této stavby a žádá, aby pro připojení Portálu P1 na vedení NN byl zvolen jiný 
nápojný bod a vedením přípojky nebyl dotčen zejména pozemek p. č. KN 2395/2 k. ú. Starý 
Lískovec svěřený MČ Brno – Starý Lískovec a pronajatý SVČ Lužánky. Ukládá  sdělit 
obratem stanovisko Rady MČ Ateliéru DPK s.r.o., se sídlem Žižkova 5, Brno.ů 

 

16. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění škodní události č. 

4103041361 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
8.7.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103041361 – úraz při zimní 
údržbě a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 
10.8.2010.   
 
17. Snížení počtu zaměstnanců úřadu MČ  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí informaci tajemníka ÚMČ a vedoucí OVÚP 
ÚMČ a upravuje celkový počet zaměstnanců  ÚMČ města Brna, Brno – Starý Lískovec  na 
33, a to ke dni 1.10. 2010. Ukládá tajemníkovi úřadu dále postupovat v souladu se zákoníkem 
práce. 
 
18. Rozpočtové opatření č. 44 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.  44 . 
 
RO č. 44 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy 2310014  4111  98216   196.000  
 2310010 4324 5011  98216    115.000 
 2310010 4324 5031  98216    29.000 
 2310010 4324 5032  98216    11.000 
 2310010 4324 5136  98216    2.000 
 2310010 4324 5137  98216    13.000 
 2310010 4324 5139  98216    13.000 
 2310010 4324 5156  98216    2.000 
 2310010 4324 5162  98216    6.000 
 2310010 4324 5169  98216    1.000 
 2310010 4324 5173  98216    4.000 
          
Celkem        196.000 196.000 
 
 


