
Informace z usnesení 41. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 15.2.2012 
 
1. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny Vltavská 6  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
11 911 Kč za výměnu plastového okna a balkónové stěny, v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o.6 z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
2. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor  č. 09 2 500 10 00171 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Pověřuje sekretariát sjednat schůzku se zástupci firmy. 
 
3. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
4. „Zateplení suterénu v bytových domech na ulici Labská č.o. 29,31,33,35,37 v Brně – 
Starém Lískovci“ - SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami Statutární 
město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, 625 00, zastoupená 
starostou Vladanem Krásným a společností KP stavby, s.r.o., Komenského náměstí 621, 
Rosice, 665 01, kde předmětem smlouvy je „Zateplení suterénu v bytových domech na ulici 
Labská č.o. 29,31,33,35,37 v Brně – Starém Lískovci“ v celkové ceně 2 016 542 Kč bez DPH. 
Smlouvu o dílo zkontroloval právník úřadu, OFIN a je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
5. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 565/2 za p.č. 566/11 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit se směnou části pozemku p. č. 566/1 (566/11 - 30 m2) k. ú. Starý Lískovec 
ve vlastnictví Statutárního města Brna za část pozemku p. č. 565 (565/2  - 29 m2) k. ú. Starý 
Lískovec.   

 
6. Žádost o vyjádření k odkupu / pronájmu pozemku p.č. 2398 a částí pozemků 2405/1  
a 2390 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s odprodejem pozemku p. č. 2398 a částí pozemků p. č. 2405/1 a 2390   
k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna. 

 

7. Pronájem části pozemku garážového dvora p.č. 2635 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu jedné šestadvacetiny pozemku  garážového dvora zbudovaného na 
pozemku p. č. KN 26335 k. ú. Starý Lískovec, podle návrhu, který je přílohou zprávy. 
 
 



8. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2190 a části garážového dvora p.č. 2192 k.ú. Starý 
Lískovec  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti  
na pronájem pozemku pod garáží p. č. 2190 a pronájem ideálního podílu jedné dvacetiny 
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2192 k. ú. Starý Lískovec, od 
1. 3. 2012 podle návrhů, které jsou přílohou zprávy. 

 

9. Skončení nájmu a další pronájem části pozemku garážového dvora p.č. 2395/4 k.ú. 
Starý Lískovec  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/4 k. ú. Starý Lískovec (garážový dvůr) ke dni 29. 2. 2012.  
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné 
dvaadvacetiny pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2395/4 k. ú. 
Starý Lískovec, od 1. 3. 2012 podle návrhu, který je přílohou zprávy. 

 
10. Skončení nájmu části pozemku p.č. 2923/1 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje skončení nájmu části pozemku p. č. 2329/1 k. ú. 
Starý Lískovec výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po dni doručení. 
 

11. Vyjádření k akci: „Brno – Starý Lískovec, Oprava vodovodu vnitřní vystýlkou – 
II.etapa“ na pozemku p.č. 2395/3 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z hlediska správce svěřeného pozemku p. č. 2395/3 
k. ú. Starý Lískovec s realizací stavby  „Brno – Starý Lískovec, Oprava vodovodu vnitřní 
vystýlkou – II. etapa“. 

 

12. Žádost Společenství vlastníků domu Labská 21 o odstranění modřínu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks modřínu opadavého (Larix 
decudia) rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2229/5 k.ú. Starý Lískovec, ul. Labská 
21, dle žádosti Společenství vlastníků domu Labská 253/21 v Brně a z důvodu jeho 
neperspektivního stavu dle Znaleckého posudku č. 217-1/2012 ze dne 13.1.2012 a upouští  
od provedení náhradní výsadby společenstvím z důvodu, že skácení by bylo provedeno  
ve smyslu znaleckého posudku bez ohledu na požadavek společenství. Kácení provede MČ 
Brno – Starý Lískovec na vlastní náklady, v rámci vlastní povinnosti péče o veřejnou zeleň, 
v době vegetačního klidu do 31.12.2012.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 29.2.2012.  
 
13. Žádost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. o souhlas s kácením dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 6m3 tisu červeného (Taxus baccata) 
rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2416/13, ul. Bosonožská 17, 10m2 hlohyně obecné 



(Pyracantha coccinea) rostoucí na pozemku veřejné zeleně p.č. 2405/33, ul. Bosonožská (před 
MŠ) a 2 ks jalovců obecných (Juniperus communis ´Hibernica´) rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2405/72, ul. Kurská, vše v k.ú. Starý Lískovec, dle žádosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., ze dne 3.11.2011, doplněné ze dne 23.12.2011, z důvodu IV. etapy 
stavby – Brno, Starý Lískovec – oprava vodovodu vnitřní vystýlkou a za podmínky, že 
žadatel provede skácení a náhradní výsadbu dřevin na vlastní náklady a netrvá na provedení 
následné péče o vysazené dřeviny žadatelem. 
Ukládá komisi životního prostředí a odboru všeobecnému stanovit náhradní výsadbu (druh, 
počet a stanoviště dřevin), projednat s žadatelem a předložit radě městské části ke schválení 
do 31.3.2012, odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 29.2.2012. 
 
14. Žádost E+B textil s.r.o., o umístění 1 ks kontejneru na separaci textilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním 1 ks kontejneru na separovaný sběr 
textilu na veřejné prostranství ul. Kurská (před supermarket Albert) dle žádosti E+B textil 
s.r.o. ze dne 30.1.2012.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 29.2.2012. 
 
15. Oslovení k podání cenových nabídek na výsadbu dřevin Labská, U Pošty, zakázka 
malého rozsahu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
realizaci zakázky malého rozsahu – výsadba dřevin dle dokumentace „Výsadba dřevin na 
plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. Labská, U Pošty“, oslovení níže 
uvedených firem k provedení cenové nabídky  
1.Ager, spol. s r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno  
2.Bládek Jaroslav, Příčky 7, 625 00 Brno  
3.Kadaňka Jiří, Práčata 44, 642 00 Brno  
4.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno   
5.Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
6.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 29.2.2012. 
 
16. Oslovení k podání cenových nabídek na výsadbu dřevin Valašská, Karpatská, 
Kosmonautů, zakázka malého rozsahu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro 
realizaci zakázky malého rozsahu – výsadba dřevin dle dokumentace „Výsadba dřevin na 
plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. Valašská, Karpatská, Kosmonautů“, 
oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
1.Čtyřlístek zahradnické služby, s.r.o., Bystrcká 40a, 624 00 Brno  
2.Garden Expert s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno 
3.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno   
4.Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
5.Tomi Dušan, pod svahy 1002, 686 01 Uherské Hradiště                                                            
6.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno.  



 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 29.2.2012. 
 
17. Schválení stavebních prací na akci: „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“  
a schválení firmy ikis, s.r.o. pro výběr dodavatele – otevřené řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci: „Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“. 
Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, v souladu s čl. II.5.1 
mandátní smlouvyč. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost pro zahájení otevřeného řízení na 
akci: Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ a vybrala nejvhodnějšího dodavatele. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 41. rady RMČ Brno – Starý 
Lískovec. 
 
18. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zviditeln ění přechodu pro chodce na ulici Jemelkova Brno, Starý Lískovec“ 
 
Radě MČ Brno – Starý Lískovec je předkládán návrh textu výzvy k podání nabídky na 
projektovou dokumentaci a následně na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zviditeln ění přechodu pro chodce na ulici Jemelkova Brno, Starý Lískovec“.  

Dále je Radě MČ Brno Starý Lískovec předkládán návrh uchazečů, kteří budou vyzváni 
k podání výše uvedené nabídky: 

Technické sítě Brno, a.s. 
Barvířská 5, 602 00 Brno 
IČO: 255 12 285 
 
UniCab, s.r.o. 
Merhautova 173, 613 00 Brno 
IČO: 269 61 873 
 
ELQA, s.r.o. 
Blanenská 1856, 664 34 Kuřim 
IČO: 499 77 121 
 
HONOR spol.s r.o. 
Brněnská 687, 664 42 Brno – Modřice 
IČO: 416 03 524 
 
Ukládá OVŠ oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 22.2.2012. 
 
19. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce stožárů TSB – MIOS 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  
č. 0945000900084, jehož předmětem  je rozšíření počtu vypůjčených míst na stožárech VO. 
Dodatek tvoří nedílnou součást usnesení.  
Rada pověřuje starostu jeho podpisem a OVŠ zabezpečením samotné aktualizace. 
 
 



20. Harmonogram blokového čištění v roce 2012 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění pro rok 
2012 a souhlasí, že po dobu rekonstrukce kanalizace v roce 2012 nebudou čištěny ulice bloku 
č. 5 a 6, konkrétně úseky ulic, které nejsou staveništěm: ul. Kroupova, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova, Hermannova, Svah, Příčky, Čermákova, 
Máchalova, Pšikalova, Točná před dálnicí, Klobásova slepá odbočka, v rámci blokového 
čištění s přenosným dopravním značením. V případě nutnosti budou čištěny souběžně 
s aktuálním termínem čištění dle Harmonogramu blokového čištění pro rok 2012 ovšem bez 
značení a alternativně. Harmonogram je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVŠ zajistit realizaci usnesení. 
 
 
21. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území MČ Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit 
s návrhem znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č 12/2011, ve 
znění pozdějších předpisů, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, 
včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
ve které jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních 
zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno – Starý Lískovec  vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném čase.  
Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno – Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ 
Brno-Starý Lískovec. 
 
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních 
poplatcích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2011. 
 
23. Bankovní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí provedený průzkum nabídky bankovních 
služeb pro MČ u 19 oslovených bank působících v ČR.  
Schvaluje dodatky ke stávajícím smlouvám s Komerční bankou na straně jedné a MČ Brno-
Starý Lískovec na straně druhé. Předmětem dodatků je zrušení uvedených bankovních 
poplatků a výhodnější pásmové úročení. Dodatky jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 



24. Jmenování členů do školských rad základních škol ze strany zřizovatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, ze strany zřizovatele člena do školských rad základních škol 
v MČ Brno – Starý Lískovec takto: 
 
- Základní škola, Brno, Bosonožská 9                                             Vladan Krásný    
- Základní škola a Mateřská škola,  
Brno, Elišky Přemyslovny 10              Mgr. Lenka Nezdařilová 
- Základní škola, Brno, Labská 27                                                  Mgr. Jiří Dvořáček     
         
Pověřuje odbor OSP seznámit s tímto usnesením ředitele jednotlivých základních škol . 
 
 
25. Inspekční zpráva MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce  
o provedení inspekční činnosti ve dnech 12. – 15. prosince 2011 v mateřské škole Brno, ulice 
Kosmonautů 2, která je přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá ředitelce školy Mgr. Vojtkové předložit Radě MČ Brno – Starý Lískovec nápravná 
opatření, která budou v mateřské škole na základě Inspekční zprávy provedena, a to v termínu 
do 15.3.2012. 
Ukládá OSP informovat o tomto usnesení ředitelku školy do pěti dnů po odsouhlasení zápisu. 
 
 
26. Přijetí a vyřazení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s přijetím nových členů do zásahové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý 
Lískovec. 
Souhlasí s uzavřením Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje starostu podpisem těchto dohod. Dohody jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Bere na vědomí  vyřazení člena ze zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Statutárního města Brna, městské části Brno – Starý Lískovec. 
Ukládá OSP informovat tyto členy o jejich přijetí a vyřazení. 
 
 
27. Provozní prohlídky hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec pro rok 2012 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zadávacími podmínkami pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý 
Lískovec. Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenové nabídky. 
 
28. Petice 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí podání petice  ze dne 16.1.2012. Občané, 
kteří podporují petici  žádají, aby byla zrušena žádost o vydání územního rozhodnutí  



o umístění stavby  nazvané „Parkovací stání v městské části Brno – Starý Lískovec“ – ul. 
Dunajská 7-15 – vnitroblok. 
Bere na vědomí vyhodnocení petice  a dotazníkové akce k parkovišti Dunajská 7-25. 
Trvá na usnesení č. 16  přijatém na 40. schůzi RMČ konané dne 1.12.2012, dle kterého RMČ 
souhlasí se zrušením záměru realizace parkovacího stání v městské části Brno – Starý 
Lískovec – ul. Dunajská 7-15 vnitroblok.  
Ukládá OVV  sdělit usnesení RMČ petičnímu výboru. 
 
29. „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“ – žádost  
o přeložku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o přeložku NN na akci „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“. 
Souhlasí s tím, aby starosta MČ Brno-Starý Lískovec tuto žádost podepsal. 
Ukládá OVš zaslat žádost o přeložku do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 41. rady RMČ Brno – 
Starý Lískovec. 
 
30. Rozpočtové opatření č.4 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2011, přesuny 
v oblasti kultury, navýšení školství a veřejné správy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
31. Organizační řád ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Organizační řád ÚMČ města Brna Brno-Starý 
Lískovec. Organizační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2012. 
Stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec na 30. 
 
32. Doplnění přílohy nařízení Statutárního města Brna č.1/2002, kterým se vydává Tržní 
řád 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby do přílohy Tržního řádu část XXII. 
MČ Brno – Starý Lískovec, Hlava B Tržní místa, bylo doplněno ustanovení, že „ Příležitostný 
prodej na území MČ Brno – Starý Lískovec s maximální dobou prodeje 5 dnů při příležitosti 
jednorázových společenských akcí, je povolen při splnění požadavků právních předpisů vždy 
v místě konání předmětné akce, na základě souhlasného vyjádření Rady MČ Brno – Starý 
Lískovec“.  
Ukládá OVŠ odeslat žádost na ŽÚ MMB. 
 
33. 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. 45, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, na dobu neurčitou. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 45, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 17, na dobu určitou 1 roku. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012.   
 
 



34. 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. 11, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno, na dobu neurčitou. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, o vel. 1+kk, v bytovém domě na Ulici 
Kosmonautů č.o. 23, Brno, na dobu neurčitou. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012.   

 
35. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 10 00147 ze dne 29.9.2010  k bytu č.38 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 19, 
Brno, velikost 1+kk, regulované nájemné,  na dobu určitou 12 měsíců. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení do 29.2.2012. 
 
36. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 
09 2 400 10 00075 ze dne 27.4.2010  k bytu č.13 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8, 
Brno, velikost 1+kk, regulované nájemné,  na dobu určitou. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012. 
 
37. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.24, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 1, Brno, velikost 3+1, na dobu určitou 1 rok, regulované 
nájemné. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení do 29.2.2012.   
 
38. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zánik společného nájmu manželů dle § 707  
a 708 OZ, vyplývající z Dohody o zániku nájmu bytu k bytu č. 12, v bytovém domě na ulici 
Osová č.o.2, Brno. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.12 v bytovém domě na ulici Osová č.o. 2, 
Brno, regulované nájemné,  na dobu neurčitou. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012   
 

39. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 4+1, v bytovém domě  
na ulici Vltavská č.o.21, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.   



 
40. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.8, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 19, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012. 
 
41. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 39, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č.26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, na 
dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012   
 
42. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.40, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.19, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.   
 
43. Výměna bytů – znovuprojednání  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o.1, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.  
 
44. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.34, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, 
Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.  
 
45. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.4, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 3, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2012.   
 



46. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust.  
§ 706 občanského zákoníku k bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.17, Brno – 
Starý Lískovec, po úmrtí nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Dunajská 
č.o.17, Brno – Starý Lískovec na dobu neurčitou,  regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012. 
 
47. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 11, Ulice Kosmonautů č.o.23, Brno 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00008  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.11, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00008  smluvním stranám 
k podpisu do 29.2.2012. 
 
48. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 25, Labská č.o.1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00002 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.25, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 1, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00002  smluvním stranám 
k podpisu do 29.2.2012. 
 
49. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 12,  Osová č.o.2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00019  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 2, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00019  smluvním stranám 
k podpisu do 29.2.2012. 
 
50. Podnájem bytu, části bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem části bytu č. 14, o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno, na dobu určitou, od 1.2.2012 do 
31.12.2012. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 29.2.2012 
 
51. Pronájem volného bytu předem opraveného 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 6, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 250 738 Kč,  reg. č. 001/12, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli R.S. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 250 738 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.28 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno, vel. 1+kk, byt 



předem neopravený, předpokládaná výše oprav 300 000 Kč,  reg. č. 002/12, smlouva o nájmu 
bytu      na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli V.Š. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.8 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 
17, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno, vel. 1+kk, 
byt předem neopravený, předpokládaná výše oprav 300 000 Kč,  reg. č. 003/12, smlouva  
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli J.M. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.28 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 
17, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2012.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2012 
 
52. Starolískovecké zabijačkové hody – umístění stánků 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje konání akce Starolískovecké 
zabijačkové hody v termínu 17. března 2012. Organizátorem akce je MČ Brno – Starý 
Lískovec.  
Souhlasí s umístěním stánků s občerstvením event. stánku sponzora akce.  
 
 
53. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  z nájmu  bytu č. 19 o velikosti 
2+0 na ul. Labská 37 v Brně, která byla doručena dne 9.2.2012, s podmínkou, že bude ve 
lhůtě do 30.5.2012 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 19 na ul. Labská 37 
v Brně, uzavřené dne 30.11.2010. 
Předmětem tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 1 roku. 
Pokud k datu 30.5.2012 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu 
končí dnem 30.5.2012. 
Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  manželům Novotným a  předložit jim k podpisu 
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
54. Smlouva na poskytování aplikačních služeb (ASP) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy na poskytování aplikačních 
služeb (ASP) mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na 
straně uživatele a organizací Vema, a.s., se sídlem Okružní 13a), 638 00 Brno, na straně 
poskytovatele. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uživateli 
k užívání   aplikační služby (ASP). 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání.  
Ukládá OVV zajistit podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. 
 



55. Vyjádření ke změně hranice mezi Městskými částmi Brno – Nový Lískovec a Brno  
- Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ vyslovit souhlas se změnou 
hranice mezi MČ N. Lískovec, St. Lískovec v souladu s přílohami zprávy.  

 
 
 
 


