
Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 

1. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská 
č.o.5, Brno a  bytem Vltavská č.o. 19, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.38, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.5, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem a dále 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.38, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.19, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám 
k podpisu do 31. 10. 2010 . 
 
2. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Vltavská 
č.o.21, Brno,  bytem Brožíkova č.o. 14, Brno a  bytem Kamínky č.o. 33, Brno a neschvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.29, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o.21, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemci . Pověřuje OSBB informovat žadatele o výsledku usnesení Rady městské 
části do 15.9.2010. 
 
3. Pronájem volných bytů 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 26, v bytovém domě na ulici 
Kyjevská č.o. 3, Brno, vel. 2+kk, cena oprav  294 831,- Kč,  smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 011/10 žadateli bytem Brno, Labská 1  a 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 294 831,- 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.26, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 3, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 14, v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 29, Brno, vel. 3+1, cena oprav    377 578,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu 
určitou dvou let, regulované nájemné, registrace  č. 012/10 žadateli bytem Brno, Mikuláškovo 
nám. 2 a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 377 578,- 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. 14 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2010.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2010. 
 

 

 

 

 

 



4. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 21, Dunajská č.o.39 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00136 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.39, 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 10 00136 
smluvním stranám k podpisu   do 30.9.2010. 
 
5. 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. 12, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení 
na ulici Kosmonautů č.o.17, Brno – Starý Lískovec a schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 12, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem,  na dobu 
určitou 1 roku. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2010.  

 

6. 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.31, v bytovém domě na 
ulici Kyjevská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemců  a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o.1, Brno -
Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a novým nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
7. Společný nájem k bytu č. 16, Vltavská č.o. 15 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 16, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.15, Brno – Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.15, 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 30.9.2010.   
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu k bytu č. 32, Kyjevská č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č.32, 
v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o.3, o velikosti 3+1, v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a nájemcem.Pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30.9.2010. 
 
 

 

 

 

 



9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00137, MoTec, spol. s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00137 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele  a MOTeC,  
spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je oprava 
zdravotechnické instalace v bytových panelových domech v Městské části Brno – Starý 
Lískovec. Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.Pověřuje OSBB 
předložit smlouvu č. 09 9 400 10 00137 smluvním stranám k podpisu do 10.9.2010. 
 
10. Nabídkové řízení – výměna RTN – Výzva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
1./s textem Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání a 
instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) v bytech v bytových domech 
v Brně – Starém Lískovci“ která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
2./   s oslovením následujících uchazečů 
 
TECHPROFI HK, s.r.o. 
K Dolíkám 716 
503 11 Hradec Králové 
IČ: 259 41 283 
 
PROFITHERM CZ, s.r.o. 
Strašnická 1397/20 
102 00 Praha 10 – Hostivař 
IČ: 284 22 406 
 
MH-REGO, spol. s r.o. 
Vinohradská 907 
Uherské Hradiště – Mantice 
IČ: 440 18 410 
 
OSS Brno, s.r.o. 
Myslivečkova 8 
Brno 
IČ: 469 01 850 
 
Techem, spol. s r.o. 
Služeb 5 
Praha 10 
IČ: 496 84 370 
 
 
 

 

 



11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytů pro PVO v přístavbách bytových domů 

Labská 31 a 33 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby č. P5 o velikosti 3+kk, 60m2, v bytovém domě v Brně – 
Starém Lískovci na ulici Labská č.o. 31 na dobu určitou 2 let s účinností od 1.10.20010 s 
nájemci. Sjednané nájemné bude činit 63,78 Kč/m2/měsíc a bude každoročně navyšováno o 
míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout výši nájemného 
dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  
 
Rada MČ Brno –Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby č. P6 o velikosti 3+kk, 60m2, v bytovém domě v Brně – 
Starém Lískovci na ulici Labská č.o. 33 na dobu určitou 2 let s účinností od 1.11.2010 
s nájemcem. Sjednané nájemné bude činit 63,78 Kč/m2/měsíc a bude každoročně navyšováno 
o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout výši 
nájemného dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1  ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby č. P7 o velikosti 3+kk, 60m2, v bytovém domě v Brně – 
Starém Lískovci na ulici Labská č.o. 33 na dobu určitou 2 let s účinností od 1.11.2010 
s nájemcem. Sjednané nájemné bude činit 63,78 Kč/m2/měsíc a bude každoročně navyšováno 
o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, nesmí však přesáhnout výši 
nájemného dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  
  
Pověřuje OSBB předložit uvedené Dodatky ke Smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30.10.2010. 
 
12. Ulice Kosmonautů 23 - zateplení štítů a podhledů - SOD – REMOPA 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00138 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a  REMOPA, 
s.r.o.,Došlíkova 32, 636 00 Brno s r.o., na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
zateplení štítů, zateplení stropů v technických místnostech 1.NP a výměna sklepních oken v 
bytovém domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o.23 v Brně – Starém Lískovci 
“ Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání .Pověřuje OSBB předložit 
smlouvu č. 09 9 400 10 00138 smluvním stranám k podpisu do 10.9.2010. 
 
13. Smlouva o umístění zařízení - Kurská 2, O2 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním 
městem Brnem – městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00  Brno 
25, zastoupenou starostou  Vladanem Krásným, na straně pronajímatele a společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 
140 22, zastoupená na základě pověření představenstva Michalem Melčem, ředitelem pro 
nemovitosti, identifikační kód: BMKUR; finanční kód: 28644, na straně nájemce, kde 
předmětem smlouvy je dočasné užívání části střechy o výměře 10,00 m2 pro umístění 
technologického kontejneru a 3 ks gravitačních stožárů a kabelové lávky spojující 
technologický kontejner se stožáry. Nájemní smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 



14. Kulturní akce – Živý Lískovec 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí pořádání kulturní akce „Živý 
Lískovec“ dne 4.9.2010 na zatravněné ploše před ZŠ a MŠ El. Přemyslovny a části přilehlého 
parkoviště v souladu s předloženým situačním plánem. Schvaluje umístění stánkového 
prodeje s občerstvením na ploše cca 60 m2. 
 
15. Rozpočtové opatření č. 47 – Přesuny finančních prostředků, opravy a servis 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č.  47.  
 
RO č. 46 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Rezerva 2310010 6401 5901      -30 000,-- 
Opravy, 
údržba, servis 

2310010 6171 5171      30 000,-- 

Celkem         0,- 
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 48 – Přesuny finančních prostředků, dopravní značení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.48.  
 
RO č. 48 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Opravy 2310010 2212 5171      -150 000 
Služby 2310010 2212 5169      150 000 
Celkem         0,- 
 
 
17. Rozpočtové opatření č. 49 – Přesuny finančních prostředků, rekonstrukce hřiště U 

Hřiště 9-17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 49.  
 
RO č. 49 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Rekonstrukce 
hřišť 

2310010 3412 6121   103   -50 000 

Rekonstrukce 
hřišť 

2310010 3412 6121   104   -50 000 

Rekonstrukce 
hřišť 

2310010 3412 6121   105   -50 000 

Rekonstrukce 
hřišť 

2310010 3412 6121   106   150 000 

Celkem         0,- 
 



18. Dopravní telematika 2010-2013, část III.-informa ční a regulační subsystém – Protál 

P1 na komunikaci I23-Bítešská, k.ú. Starý Lískovec – doplnění 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usneseni ze schůze RMČ Brno-Starý Lískovec, 
bod č. 15/122. 
 
19. Pozemky v k.ú. Starý Lískovec – Campus Square 

Rada MČ Brno –Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a požaduje jeho 
doplnění. 
 
20. Jmenování člena konkurzní komise v konkurzním řízení na místo ředitelky ZŠ a MŠ 

Brno, Elišky Přemyslovny 10 

Rada MČ   Brno - Starý Lískovec jmenuje pana Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec členem konkurzní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkurzním 
řízení na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10. 
Pověřuje  OSP informovat o tomto usnesení OŠMT MMB. 
 
21. Rozpočtové opatření č. 50 – Přesuny finančních prostředků, oprava netěsnosti 

plynovodu a vodovodu v objektu Točná 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 50.   
 
RO č. 50 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Rezerva 2310010 6401 5901      -20 000,-- 
Opravy, 
údržba, servis 

2310010 5512 5171      20 000,-- 

Celkem         0,- 
 
 
22. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 10 o velikosti 
2+0 na ulici Kyjevská 3 v Brně proti  nájemci. Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u 
Městského soudu v Brně do 10.9.2010.  
 
23. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 4 o velikosti 3+1 
na ulici Dunajská 43 v Brně proti nájemcům.Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u 
Městského soudu v Brně do 10.9.2010.  
 
 

 

 

 

 



24. Schválení podání žádosti o svěření pozemků v k.ú,. Starý Lískovec – doplnění 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s podáním žádosti MO MMB na svěření pozemků za účelem pronájmu budoucím 
vlastníkům garáží: 
 
 
Pozemek p.č. 

KN 
Výměra 

m2 
Vlastník 

1678/91 4 Statutární město Brno 

1678/104 50 Statutární město Brno 

1678/98 25 Statutární město Brno 

1678/96 18 Statutární město Brno 

1678/84 18 Statutární město Brno 

1678/79 13 Statutární město Brno 

 
25. Návrh SOD č. 09 9 500 10 00082 – oprava části krytu finálního povrchu hř. 

Mikuláškovo nám. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 10 00082 jejímž 
předmětem je Oprava části krytu finálního povrchu z litého asfaltu hřiště pro míčové hry, 
Mikuláškovo nám., v MČ Brno – Starý Lískovec. Smluvními stranami jsou Statutární město 
Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zastoupená 
starostou Vladanem Krásným jako objednatel a firma ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 
664 48 Moravany u Brna zastoupená jednatelem Romanem Nejedlým jako zhotovitel. Rada 
pověřuje starostu podpisem smlouvy v termínu  do 17.9.2010 a OVŠ zajištěním běžného 
plnění smlouvy. Smlouva o dílo je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
26. Úpravy ploch veřejné zeleně, výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění úprav ploch veřejné zeleně p.č. 2299 
ul. Dunajská 7 a p.č. 2379/5 ul. Kyjevská 11, spočívající ve dvouřadém uspořádání 
nášlapných dlaždic v linii stávajících prošlapů, p.č. 2486/3 ul. Kosmonautů, spočívající 
v umístění zábradlí, zatravnění, výsadbě keřů a umístění lomového kamene, p.č. 2229/5 ul. 
Labská 21, spočívající ve výsadbě keřů, zatravnění a umístění lomového kamene, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 1.9.2010 zhotovitele Davida Skalu S.D.GARDEN, Velké 
Poříčí 438, 549 32, pobočka Ostopovice, Osvobození 3, 664 49, pro případ 
odstoupení/stáhnutí/zrušení cenové nabídky tímto zhotovitelem, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 1.9.2010 dalšího zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří 
podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo na příští schůzi rady městské 
části. 
 
 

 

 



27. Žádost MmB o spolupráci při navrhování odměn 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje  na  finanční ohodnocení za práci ve II. pololetí 
školního roku 2009/2010 tyto ředitele: 
 
Mgr. Lubomíra Strnada, ZŠ Labská 27 
pí. Evu Matouškovou, MŠ Labská 7 
pí. Hanu Milotovou, MŠ Oderská 2 
Mgr. Šárku Pantůčkovou, MŠ Bosonožská 4 
 
Ukládá odboru OSP sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
odboru OŠMT v termínu do 10.9.2010. 
 
28. Obecní školství v městě Brně a směry jeho vývoje s ohledem na MČ Brno – Starý 

Lískovec do roku 2013 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí koncepční materiál zpracovaný MMB 
OŠMT „Obecní školství v městě Brně s ohledem na MČ Brno – Starý Lískovec a směr jeho 
vývoje do roku 2013 a ukládá  odboru sociálnímu, školství a kultury  v součinnosti s odbory 
OVŠ a FO vypracovat připomínky  k tomuto materiálu a předložit je ke schválení RMČ 
v termínu do 9.9.2010. 
 
29. Žádost o výjimku ke Krajské hygienické stanici JmK se sídlem v Brně, paní 

ředitelky MŠ Oderská 2, Hany Milotové 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje ředitelku Mateřské školy, Brno, Oderská 2 
podáním žádosti o prodloužení termínu pro splnění  požadavku na zajištění odpovídajících 
parametrů umělého osvětlení  ve vnitřních prostorách budovy  Mateřské školy, Brno Oderská 
2 dle požadavku § 12 odst. 3 Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích  na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ke 
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a ukládá OSP informovat 
ředitelku  Mateřské školy, Brno Oderská 2  o tomto usnesení.  
 
30. Reklamace vad na „Vícegeneračním hřišti Bosonožská“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podat reklamaci vad na vícegeneračním hřišti 
Bosonožská zhotoviteli hřiště firmě MTC-stav, s.r.o. v souladu se smlouvou o dílo č. 09 9 500 
09 00064 a pověřuje starostu jejím podpisem v termínu do 8.9.2010. 
 
 
 


