
Informace z usnesení 132. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.10.2010 

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.31, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 17, Brno – Starý Lískovec,  po úmrtí nájemce  a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.31, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno - Starý 
Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a novým nájemcem a pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2010.  
 
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 Vltavská č.o.2, Brno–Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce  a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 2, 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 30.11.2010   
 

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.27, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.27, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 7, 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 30.11.2010.   
 
4. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytu na ul :  Kyjevská 
č.o.1, Brno a  Oblá č.o. 59, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.31, o 
velikosti 3+1, 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 uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 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.40, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.40, o 
vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2010.   

 

 



6. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 1, ul. Dunajská č.o.39 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00154 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 1, o velikosti 2+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 00154 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2010. 
 
7. Dohoda o zániku nájmu k bytu č 37., ul. Kosmonautů č.o.17 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00159 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.37, o velikosti 3+1, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno – Starý 
Lískovec,, 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 00159 
smluvním stranám k podpisu  do 30.11.2010. 
 
8. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny, Mikuláškovo nám. č.o.4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
9 120,- Kč za výměnu plastových oken  a balkónové stěny v bytě č.16, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí   z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
9. Dodání a montáž sušáků na prádlo na balkony bytových domů na ul. Kosmonautů 

č.o.17 a 19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s plošným dodáním a montáží jednotných sušáků na 
prádlo na balkony bytů v bytových domech zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17 a 
19 s tím, že budou hrazeny z prostředků VHČ, dodání a montáž sušáků provede firma 
HANSL Miroslav – HANZA servis, Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou a celková 
cena nepřesáhne částku 180 000 Kč včetně DPH.   
 

10. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec určila, že byt : 
 
Osová č.o. 4, byt č. 16,  velikost 2+kk bude pronajat jako předem neopravený. 
 
Sevastopolská č.o.5, byt č. 13,  velikost 3+1 bude pronajat jako předem opravený. 
 
11. SOD – výměna RTN 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00173 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele  a společností 
Techem, spol. s r.o., Služeb 5, 101 00 Praha 10  na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla spočívajícího v dodání a instalaci elektronických rozdělovačů 
topných nákladů (RTN) v bytech v bytových domech v Brně – Starém Lískovci v celkové 
ceně ve výši 1 986 831 Kč. Smlouva o dílo tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00173 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.10.2010. 
 
 



12. Prodej vánočních stromků v objektu DTJ Brno, Klobásova 34 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prodej vánočních stromků v objektu DTJ Brno, 
Klobásova 34 v Brně – Starém Lískovci ve dnech 28.11.2010 – 23.12.2010 v době od 9:00 do 
16:30 hodin panu Milanu Musilovi, bytem Na Pískové cestě 32, 625 00 Brno. 
 

13. Reakce na reklamaci dopravního značení – Dětské hřiště, ul. Dunajská 37 – 45 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření zhotovitele dopravního hřiště 
Dunajská 37-45, firmy SOMARO CZ, s.r.o., ve věci reklamace vodorovného a svislého 
dopravního značení. Schvaluje provedení oprav vodorovného dopravního značení v termínu 
květen – červen 2011 za vhodných technologických podmínek a trvá  na reklamaci ve věci 
uchycení svislého dopravního značení. Ukládá OVš informovat zhotovitele o tomto usnesení. 
 

14. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 23 o velikosti 1+0 na ul. Vltavská 21 v Brně proti nájemci. Exekuci provede 
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané 
náklady   exekuce činí  včetně 20 % DPH 20 000,- Kč.Ukládá OVV podat návrh na výkon 
rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov,JUDr. Lubomír Zálešák, 
Jezuitská 3, Brno, do 5.11.2010. 
 
15. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+0 na 
ul. Vltavská 15 v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti nájemci. Ukládá 
OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání platebního 
rozkazu do 5.11.2010. 
 
16. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 26 o velikosti 2+0 na 
ul. Vltavská 19 v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti nájemci. Ukládá 
OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání platebního 
rozkazu do 5.11.2010. 
 
 

17. Kompenzace ušlého zisku lékařům na základě vodní havárie ve dnech 14-16.7.2010 –

„Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání. 

 

 

 

 

 

 



 

18. Žádost o vyjádření – vrt – hydrologický průzkum pro závlahu sportovního areálu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby v souladu s uzavřenou nájemní 
smlouvou č. 09 2 500 99 00618 mezi nájemcem TJ TATRAN Starý Lískovec, Klobásova  9, 
625 00 Brno a pronajímatelem městskou částí Brno-Starý Lískovec, investor TJ TATRAN 
Starý Lískovec, zastoupený statutárním zástupcem MUDr. Evou Ryšavou, Klobásova 9, 625 
00 Brno, provedl na pozemku p.č. KN 998/10 k.ú. Starý Lískovec vrt – hydrogeologický 
průzkum pro závlahu sportovního areálu a ukládá OVš seznámit investora do 7 dnů po 
vyhotovení zápisu ze 132. RMČ s usnesením. 
 
19. Zateplení sloupů a boční stěny domu v přístavbě bytového domu na ul. Labská č.o.29 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci stavebních prací - zateplení 
sloupů v přístavbě bytového domu na ulici Labská č.o. 29 včetně zateplení boční stěny domu 
byl vybrán uchazeč: IZOPOL –Ing. Benža, Merhautova 3 , 613 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 217 530,-Kč včetně DPH. 
Uvedené práce budou provedeny na základě písemné objednávky. 
 
20. Jmenování na místo ředitele/ky Základní školy Brno, Bosonožská 9 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí výsledek konkursního řízení  ze dne 
6.10.2010, v pořadí  

1. Mgr. Lenka Špačková     

2. Mgr. Hana Pohlídalová  

3. RNDr. Radovan Vítek 

4. Mgr. Jiří Šebela 

5. Mgr. Libor Daňhel 

6. Mgr. Eva Hubatková 

7. Mgr. Vít Doležal 

8. Mgr. Miroslav Kotol  

  

a souhlasí se jmenováním Mgr. Lenky Špačkové na místo ředitelky ZŠ Brno, Bosonožská 9.  

Dále pověřuje OSP informovat o tomto usnesení OŠMT MMB. 

 

21. Sdělení ředitelky Mateřské školy, Brno, Labská 7 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí sdělení  ředitelky Mateřské školy, Brno, 
Labská 7, Evy Matouškové o podané žádosti o přidělení dotace na rok 2011 z Nadačního 
fondu, na základě zpracovaného projektu. V případě úspěšného jednání a výběru projektu 
bude dotace využita k úpravě a zkvalitnění hrací plochy na školní zahradě mateřské školy a 
pro kvalitní využití volnočasových  a sportovních aktivit dětí předškolního věku. 
 
 

 



22. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 14 o velikosti 
3+1 na ul. Osová 6 v Brně, která byla nájemci doručena dne 22.7.2010.Ukládá OVV sdělit  
rozhodnutí RMČ  nájemci do 5.11.2010. 
 
23. Trestní oznámení na neznámého pachatele – podezření ze spáchání trestného činu 

poškozování cizí věci 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele 
pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci dle ust. § 228 odst. 1 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku.Trestní oznámení je přílohou tohoto bodu jednání.Ukládá 
OVV podat trestní oznámení  do 5.11.2010. 
 
24. Žádost o finanční kompenzaci – prodejna textilu v objektu  Polikliniky  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost nájemce, Švermova 6, 625 00 Brno a 
nesouhlasí s finanční kompenzací snížení tržeb o 80% nájemci, Švermova 8, 625 00 Brno,  
která provozuje v objektu Polikliniky Starý Lískovec, spol. s r.o., U Pošty 14, 625 00 Brno, 
obchod s prodejem textilu. Dle tvrzení paní Strážnické ke snížení tržeb došlo v důsledku 
realizace stavebních prací na akci ,,Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ a 
ukládá OVš seznámit žadatelku do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 132. RMČ s usnesením. 
 
25. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci a vydání souhlasu s územním 

rozhodnutím na akci „D-01 191 Starý Lískovec – Brno, jih“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s  vydáním územního rozhodnutí na akci: ,, D1-
01 191 Starý Lískovec – Brno, jih“. 
 
26. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění škodní události č. 

4103067897 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
25.10.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103067897 – úraz při 
zimní údržbě poškozenému, Pod nemocnicí 585/37, 625 00 Brno a ukládá odboru 
všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozenou do 10.11.2010. 
 
27.  Žádost o souhlas „Zahrádka u restaurace Sportbar  na ul. Klobásova 79“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby v souladu s uzavřenou nájemní 
smlouvou č. 09 2 500 99 00618 dle článku 4, odst. 4, mezi nájemcem TJ Tatran Starý 
Lískovec, občanské sdružení, Klobásova  79, 625 00 Brno a pronajímatelem městskou částí 
Brno-Starý Lískovec byla zřízena investice na pronajaté nemovitosti p.č. KN 460/2 k.ú. Starý 
Lískovec - venkovní kryté posezení ,,Zahrádka u restaurace Sportbar na ul. Klobásova 79, 
Starý Lískovec, Brno a ukládá OVš seznámit žadatele do 7 dnů po vyhotovení zápisu 132. 
RMČ s usnesením. 
 
 

 

 



28. Návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu  proti 
nájemci z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 14 
na ul. Mikuláškovo nám. 1 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit a  podat návrh na vydání 
platebního rozkazu do 5.11.2010. 
 
 
29.Neinvestiční náklady na jednoho žáka za rok 2009 pro školní rok 2010/2011 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje neinvestiční náklady na jednoho žáka 
v jednotlivých ZŠ Brno – Starý Lískovec pro žáky z cizích obcí, kteří plní povinnou školní 
docházku v základních školách naší městské části  a to: 
Základní škola, Brno, Bosonožská 9                                                   8 600,- Kč 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10        6 800,- Kč 
Základní škola, Brno, Labská 27                                                         8 900,- Kč     
          
a pověřuje odbor OSP seznámit s tímto usnesením cizí obce, kterých se to týká. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 


