
Informace z usnesení 49. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 23.5.2012 
 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25,  
o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.1, Brno, regulované nájemné,  na dobu 
neurčitou. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.6.2012   
 

2. Revokace usnesení – uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 15. přijaté na 45. schůzi konané dne 
28.3.2012. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, 
Brno, velikost 3+1, regulované nájemné,  na dobu neurčitou. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.6.2012.   
 
3. Zrušení žádosti o společný nájem k bytu č.8, Dunajská č.o. 17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 3. přijaté na 47. schůzi konané dne 
25.4.2012. 
Pověřuje OSBB informovat žadatele o usnesení do 31.5.2012.   

 
4. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu se 
Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý Lískovec, 
schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 určila na svém 15. 
jednání konaném dne 14.5.2012, že byt Dunajská  č.o.  37, byt č. 28,  velikost 2+kk- bude pronajat 
jako předem opravený. 

 
 
5. Pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 29 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 244 675 Kč,  reg. č. 007/12, smlouva  
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadatelce M.S.. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 244 675 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. 29 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno. 
Schvaluje pronájem bytu č. 11 v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 21, Brno, vel. 1+kk, byt 
předem neopravený,  reg. č. 006/12, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné,  žadateli T.O.. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.6.2012.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2012. 
 
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu  
č. 11, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, dvou let, 
regulované nájemné. 



Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.6.2012.   
 
 
7. Vyhodnocení plnění plánu VHČ za rok 2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyhodnocení plnění plánu VHČ MČ Brno – Starý 
Lískovec za rok 2011, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
8. Havarijní stav balkónových konstrukcí bytového domu na ulici Ul. Kosmonautů  
č.o. 23 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení nejnutnějších oprav balkonů bytového domu 
na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 23. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů připravit nabídkové řízení, ve kterém budou osloveni alespoň 
3 uchazeči, návrh výzvy a výběr oslovených uchazečů bude předložen Radě MČ  
Brno – Starý lískovec ke schválení. 
 
9. Aktualizace energetického auditu na MŠ Kosmonautů 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k prověření. 
 
 
10. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 2, byt č. 16 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 16, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 2. 
 
 
11. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kyjevská č.o. 3, byt č.7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 7, v bytovém domě na ulici Kyjevská   č.o. 3. 
 
12. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2012 nenavyšovalo nájemné za 
pronájem nebytových prostor a pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby o nárůst celoroční 
míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen 
v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2012 činí pouze 1,9 %. 
 
13. „Zateplení stropu nad nevytápěnými částmi 1. podlaží v bytových domech na ulici Kurská 
č.o. 2, 4, 6, 8 a Kyjevská č.o. 1, 3“ – 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 Lízal plus s.r.o., Labská 21, 625 00 Brno, IČ: 25572849, kde 
předmětem smlouvy je „Zateplení suterénu v bytových domech na ulici Kurská č.o. 2,4,6,8  
a Kyjevská č.o. 1,3, v Brně – Starém Lískovci“ v celkové ceně 2 703 859 Kč bez DPH. 
Smlouvu o dílo zkontroloval právník úřadu, OFIN a je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 



 
14. Pojmenování nově vznikající ulice 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje název pro nově vznikající ulici „ Pod školou“. 
 
 
15. Přidělení grantu z Nadace OKD v programu Sídliště žije, oslovení k podání                
cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  –  Zajištění komunitního plánování a zpracování 
studie a projektové dokumentace přírodní zahrady s  přírodními herními prvky v okolí CV Č 
Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek  p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přidělení grantu Nadací OKD ve výši 540 000 Kč 
v programu Sídliště žije, na realizaci projektu „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“. 
Schvaluje veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění komunitního plánování a zpracování studie 
a projektové dokumentace přírodní zahrady s  přírodními herními prvky v okolí CVČ Linka, ulice 
Kosmonautů 4, pozemek  p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec“ a v souladu s „Pravidly pro zadávání  
a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ pro 
realizaci této zakázky oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1.Partnerství, o.p.s.,Údolní 33, 602 00 Brno 
2.Ing. Julie Horká,  zahradní architektka,, Kunštátská 17, 621 00 Brno 
3.Atelier Walter, Purkyňova 93, 612 00 Brno 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 25.5.2012.  

 
16. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Pasportizace veřejné zeleně“, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pasportizace veřejné zeleně v MČ Brno – Starý Lískovec“, podle předložené cenové nabídky, 
zhotovitele Projekce zahradní, krajinná a GIS spol. s.r.o.. 
Pro případ, že uchazeč Projekce zahradní, krajinná a GIS spol. s.r.o. odmítne uzavřít smlouvu  
o dílo, RMČ schvaluje pro zajištění předmětné veřejné zakázky, podle předložené cenové nabídky, 
dalšího zhotovitele SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 30.6.2012. 
 
 
17. Žádost o vyjádření k odkupu pozemku p.č. 2472/3 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s odprodejem pozemku pod garáží p. č.  2472/3 - 19 m2 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
Statutárního města Brna  do vlastnictví žadatele. 

 
18. Smlouva o pronájmu zábradlí pro umístění reklamy  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu zábradlí pro umístění 
reklamy na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna na ul. Vltavská u domu č. 6, p. č. 
2738/1 k. ú. Starý Lískovec od 1. 6. 2012 na dobu neurčitou podle návrhu, který je přílohou zprávy. 

Stanoví cenu nájmu za umístění reklamy ve výši 1 100,-Kč pro rok 2012.  

 
 



19. Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 621 – 239 m2  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 621 k. ú. Starý Lískovec 
(239 m2) z úrovně Statutárního města Brna.  

Ukládá OVš požádat Statutární město Brno o svěření pozemku p. č. 621 k. ú. Starý Lískovec  
(239 m2) k pronájmu. 

 
 
20. Zrušení smlouvy o nájmu pozemku a uzavření smlouvy nové  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z důvodu opravy chyby se zrušením smlouvy  
čj. 09 2 500 00017 o nájmu nemovitosti na pronájem alikvotní části (1/21) garážového dvora  
p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec při ul. Jemelkově a uzavřením smlouvy nové podle podmínek, které 
Rada MČ schválila dne 9. 5. 2012 pod bodem č. 7/48.  

 
21. Skončení nájmu a další pronájem pozemku pod garáží p.č. 226 k.ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemku pod 
garáží (19 m2) na p. č. KN 226 k. ú. Starý Lískovec od 1. 6. 2012 podle podmínek schválených 
Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 

 
22. Skončení nájmu a další pronájem – část pozemku garážového dvora p.č. 1665/4 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 31. 5. 2012. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné šestnáctiny 
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1665/4 k. ú. Starý Lískovec od  
1. 6. 2012 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
 
23. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro zdravotně postiženého občana 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje OVŠ Brno – Starý Lískovec, který je podle 
§ 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 30 odst. 2b) Statutu města Brna, pověřen výkonem působnosti silničního správního 
úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, aby ve věci 
žádosti o vyhrazené parkovací stání pro pana Igora Funtyho, bytem Kosmonautů 19, 625 00 Brno 
vydal  

a) zamítavé rozhodnutí 
b) respektoval doporučení usnesení RMČ č. 24/76 ze dne 8.7.2009 

 
 
24. Vyklizení bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení : 
bytu č. 5 o velikosti 3+1 na ul. Labská 37  v Brně  
bytu č. 31 o velikosti 2+0 na ul. Sevastopolská 11 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení bytů u Městského soudu v Brně. 
 
 
 
 



25. Rozpočtové opatření č.15 – přijaté transfery od města a dotace občanskému sdružení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 15, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá vedoucí OSBB zajistit provedení vyúčtování transferů od města v termínu do 18.2.2013.  
 
 
26. Zřízení Fondu bytové výstavby a schválení jeho statutu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ zřídit  v souladu s § 84, odst. 2, 
písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a čl. 76 Obecně závazné vyhlášky č. 20/2001 (Statut 
města Brna) Fond bytové výstavby MČ Brno – Starý Lískovec a schválit Statut fondu bytové 
výstavby, který je přílohou tohoto bodu jednání, 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
 
27. Rozpočtové opatření č. 16 – převod finančních prostředků z VHČ do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
v souladu s článkem 76, odst. 51 Statutu města Brna převod finančních prostředků ve výši 10 % 
kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno – Starý Lískovec 
za rok 2010 a za rok 2011, tj. 6 996 tis. Kč, do hlavní činnosti a schválit RO č. 16, které je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
28. Rozpočtové opatření č. 17 a návratná finanční výpomoc 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit  
RO  č. 17, které je přílohou tohoto bodu jednání a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční finanční výpomoci mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, na straně poskytovatele a Základní školou, Brno, Labská 27, příspěvkovou organizací, na 
straně příjemce, a to na předfinancování závěrečné části projektu „Podpora výuky anglického 
jazyka s využitím ICT a moderních způsobů výuky“ z Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost ve výši 500 tis. Kč. Tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Brno – 
Starý Lískovec do 31. března 2013.  
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
 
29. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2012 občanskému sdružení ParaCentrum Fenix 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního 
města Brna, MČ Brno - Starý Lískovec a mezi příjemcem dotace s číslem smlouvy 099 300 12 
00066, která je nedílnou  přílohou  tohoto usnesení 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 25.5.2012 a OSP k rozeslání této smlouvy  
a informování žadatele. Finanční dotace bude přidělená účelově dle uzavřené smlouvy s danou 
organizací na její účet. 
 
 
30. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Lubomíru Strnadovi, řediteli ZŠ Brno, 
Labská 27 vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,- Kč bez DPH. Zakázka se týká 
dotací na projekt „EU – peníze školám“ – šablony, konkrétně se jedná o dodávku ICT techniky pro 



výuku na škole s montáží v hodnotě cca 420 000,-Kč a dodávku keramických tabulí pro výuku 
s montáží v hodnotě cca 335 000,-Kč. 
Ukládá OSP seznámit s tímto usnesením Mgr. Lubomíra Strnada, ředitele ZŠ Brno,    
Labská 27. 
 
 
31. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o výdejně stravy 
mateřské školy ZŠ a MŠ, Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10,  
Mgr. Margitu Kotáskovou k podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 
týkajících se zapsání výdejny stravy mateřské školy.  
Ukládá OSP  o tomto usnesení informovat ředitelku školy. 
 
 
32. Rozpočtové opatření č. 18 – finanční vypořádání s městem za rok 2011 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit  
RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu jednání 
  
 
33. Jmenování na místo ředitele/ky Základní školy Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí výsledek konkursního řízení  ze dne 18.5.2012   
v pořadí: 

1. Mgr. Petr Urbánek       
2. Mgr. Kamila Samsonová  
3. Mgr. Jan Nizner      
4. Mgr. Hana Přichystalová 

 
 
Souhlasí se jmenováním Mgr. Petra Urbánka  na místo ředitele ZŠ Brno, Labská 27.     
Pověřuje OSP informovat o tomto usnesení OŠMT MMB.



 


