
Informace z usnesení 121. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.7.2010 

 
1. Úhrada nákladů za výměnu 3 ks oken a balkónové stěny, Osová č.o.4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu na nájemném ve výši 453,- Kč na 100 měsíců  
( případně do doby prodeje bytového domu ) od 1.8.2010 za výměnu balkónové stěny a 3 ks 
oken  na náklady   nájemce bytu č 17, v bytovém domě na ulici  Osová  č.o.4 a pověřuje 
OSBB předložit dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu 3 ks oken a balkónové stěny, smluvním stranám k podpisu  do 
31.7.2010. 
 
2. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě, Mikuláškovo nám. č.o.12 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 12 ( velikost 29,45 m2 )

  
nájemci , bytem na ulici Mikuláškovo 

náměstí č.o. 12, 625 00 Brno s účelem užívání prodejna použitého textilu a ukládá  OSBB 
uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi smluvními 
stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené 
Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,  625 00 Brno a 
nájemkyní bytem na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 12, 625 00 Brno na dobu určitou jeden 
rok za nájemné 35 340,- Kč ročně , tj. 8 835,- Kč čtvrtletně  a smlouvu o kauci ve výši 
pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor, 
které budou užívány jako prodejna použitého textilu.Pověřuje  OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
3. Oprava bytového jádra s podílem nájemce,  Dunajská č.o.45 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  finanční podíl  ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového jádra  v bytě číslo 2, v bytovém domě na ulici  Dunajská  č.or. 43. 
 
4. Oprava bytového jádra s podílem nájemce, Kurská č.o.6 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  finanční podíl  ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového jádra  v bytě číslo 27, v bytovém domě na ulici Kurská č.or. 6.  
 
5. Oprava bytového jádra s podílem nájemce,  Kurská č.o.8 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  finanční podíl ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového  jádra v bytě číslo 8 , v bytovém domě na ulici Kurská č.or. 8. 
 
6. Návrh nájemní smlouvy Požární stanice – Starý Lískovec 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (5-0-0) bylo přijato  usnesení: 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9,625 00 Brno a Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, kde v předmětu 
smlouvy je část objektu v k. ú. Starý Lískovec p.č. 659/1 v ul. Točná 5 pronajata  nájemci 
k užívání pro zabezpečování úkolů požární ochrany.  Uvedená smlouva  je autorizovanou 
přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje OSBB předložit Nájemní smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 16.7.2010. 
 



7. Doplnění dopravního značení v MČ – vyznačení zákazu stání na vjezdu do iOV, 

Krymská 2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním vodorovného DZ V 12c – Zákaz stání u 
vjezdu do areálu Institutu odborného vzdělávání, společnosti s r. o., Krymská 2, Brno podle 
požadavku PhDr. Pavla Vojtka, jednatele společnosti - umístění VDZ je vyznačeno v kopii 
katastrální mapy, která je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš postoupit usnesení 
RMČ Odboru dopravy MmB. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 42 – převody rozpočtových prostředků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 42. 
      
RO č.  42 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Údržba 
komunikací 

231 0010 2212 5169      500 000,-- 

Oprava 
komunikací 

231 0010 2212 5171      150 000,-- 

Dětská hřiště 
opravy 

231 0010 3412 5171      450 000,-- 

Služby veř. 
zeleň 

231 0010 3745 5169      600 000,-- 

Nákup 
materiálu veř. 
zeleň 

231 0010 3745 5139      250 000,-- 

Rezerva 
ochrana živ. 
prostředí 

231 0010 3113 5901      300 000.-- 

Státní správa 
nákup DDHM 

231 0010 6171 5137      200 000,-- 

Státní správa  
služby 

231 0010 6171 5169      100 000,-- 

Státní správa 
softwar. 
vybavení 

231 0010 6171 5172      100 000,-- 

Rezerva St. 
správa 

231 0010 6409 5901      2 
650 000,-- 

 

9. Rozpočtové opatření č. 43 – zájmová činnost 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec   schvaluje RO č. 43 s tím, že dotace pro zájmovou organizaci 
Orel Jednota Brno bude 12.000,-Kč. 
 
RO č.   43 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310010 3429 5222    3  12 000 
 2310010 6409 5901      -12 000 
Celkem         0 
 

 

 



10. Žádost o dotaci – Orel jednota Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci zájmové organizaci Orel  jednota Brno – 
Starý Lískovec z rozpočtu městské části ve výši 12 000,-Kč na rok 2010 a současně smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec a mezi 
příjemcem dotace  Orlem jednotou Brno – Starý Lískovec s číslem smlouvy 00065, která je 
nedílnou přílohou tohoto usnesení. Dále pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 
16.7.2010 a ukládá OSP zabezpečení převodu finančních prostředků. 
 
11. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 18 o velikosti 3+1 na ul. Kurská 2 v Brně proti nájemci. Exekuci provede Exekutorský 
úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Ukládá OVV 
podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu  u Exekutorského úřadu Brno-venkov, 
JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 16.7.2010.  
 
12. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 2 o velikosti 2+0 na ul. Labká 1 v Brně proti nájemci. Exekuci provede Exekutorský 
úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Ukládá OVV 
podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu  u Exekutorského úřadu Brno-venkov, 
JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno, do 16.7.2010.  
 
13. Žádost o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření nájemní smlouvy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o udělení souhlasu Rady města Brna 
k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 30 let. Předmětem nájemní smlouvy je pozemek 
p. č. 2485/2 ostatní plocha o výměře 1028 m2 v k.ú. Starý Lískovec.Navrhovaná výše nájmu 
činí 100,- Kč/m2/rok.Ukládá OVŠ požádat o  stanovisko Odbor územního plánování a  
rozvoje  MMB a podat žádost o udělení souhlasu Rady města Brna. 
 

14. Smlouva na dodávku vody pro veřejnou potřebu – Veřejné prostranství u polikliniky  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1065506 
podle návrhu, který je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu k 
podpisu oběma smluvním stranám do 15. července 2010.  

 

15. Umístění stánku se zeleninou 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje umístění stánku se zeleninou panu 
Siraku Dadoyanovi pod přístřešek MHD na ul. Osová. Doporučuje žadateli splnit veškeré 
povinnosti, které je povinen plnit vůči MČ Brno – Starý Lískovec a teprve poté si podat 
žádost o umístění stánku. 
 
 

 

 



16. Pronájem pozemku zásobovacího dvora Kurská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením 4 smluv o nájmu nemovitosti mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a níže 
uvedenými subjekty, na straně nájemce: 
 
AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 
Martin Konečný, Antonína Macka 10, 612 00 Brno 
Michal Rozbořil, Kvapilova 3, 616 00 Brno 
EGV group, spol. s r.o. Poděbradova 109, 612 00 Brno 

Předmětem každé ze 4 nájemních je pronájem části pozemku p.č. 2402 v k.ú. Starý Lískovec, 
obec Brno, okres Brno-město zapsaném na listu vlastnictví 10001, vedeném u katastrálního 
úřadu Brno-město jako ostatní plocha-ostatní komunikace o celkové výměře 626 m2.Cena 
nájmu činí 120,-Kč/m2/rok. Smlouvy o nájmu nemovitosti jsou přílohou tohoto bodu jednání 
a ukládá OVš  předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 7 dnů po vyhotovení 
zápisu ze 121. schůze RMČ Brno - Starý Lískovec. 
 

17. Výběr firmy pro realizaci zakázky „Kosmonautů 19 – zateplení“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Kosmonautů 19 – zateplení“ zhotovitele: MTc-stav, s.r.o, Slunečná 4, 634 00 Brno jako 
nejvýhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 5 963 091,-
Kč včetně DPH. Ukládá OVš předložit ke schválení smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem 
na nejbližší schůzi RMČ. 
 
 

18. Výběr firmy pro realizaci zakázky „Kosmonautů 17 – zateplení“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Kosmonautů 17– zateplení“zhotovitele: KP stavby s.r.o., Komenského nám. 621, 665 01 
Rosice  jako nejvýhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
6 034 549,-Kč včetně DPH. Ukládá OVš předložit ke schválení smlouvu o dílo s vybraným 
zhotovitelem na nejbližší schůzi RMČ. 
 
 
 

 


