
Informace z usnesení 66. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 7.11.2012 
 

1. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Labská č.o. 33, byt č. 1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33. 
 
 
2. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 6, byt č. 36 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši  27 782 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 36, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6. 
 
 
3. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 6, byt č. 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 2, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6. 
 
 
4. Dodatek č. 1 je Smlouvě č. 4880 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4880 uzavřený mezi subjekty 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno jako dodavatel, Statutární 
město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, zastoupeno Vladanem Krásným – starosta 
Městské části Brno - Starý Lískovec jako vlastník nemovitosti a  Základní škola, Brno, Labská 27, 
625 00 Brno jako odběratel. Předmětem uvedeného dodatku je změna dlouhodobého srážkového 
úhrnu a ročního množství odváděných srážkových vod.  
Ukládá OSBB předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě 4880 k podpisu do 21.11.2012 
 
 
5. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemci bytu č. 21 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, 625 00 Brno. 
Pověřuje OSBB uzavřít Dohodu o poskytnutí slevy z nájemného do 21.11.2012. 
 
 
6. Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele pro objekt 
Oderská 4, 625 00 Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že dodávku plynu pro objekt občanské vybavenosti 
č. o. 4, č. pop. 260 na ul. Oderská, 625 00 Brno, prováděla společnost E.ON Energie, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městská část Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno, 
zastoupené starostou Vladanem Krásným a E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice. 
Pověřuje OSBB předložit Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 
maloodběratele smluvním stranám k podpisu. 
 



7. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Paracentrum Fenix,  Kosmonautů 17,  
625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 100 %, tj. celkem 
714,- Kč z částky poplatku z prodlení 714,- Kč sdružení Paracentrum Fenix, nájemci nebytového 
prostoru na Ulici Kosmonautů č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci. 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o usnesení.    
 
 
8. Neinvestiční náklady na jednoho žáka za rok 2011 pro šk. rok 2012/13 
 
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. 
Pověřuje odbor OSP seznámit s tímto usnesením cizí obce, kterých se to týká. 
 
 
9. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství 
a dání výpovědí z nájmu bytu  u níže  uvedených osob : 
Petr Jirák, Kurská 8, č.b. 25, Brno, dluží  za období od července r. 2011 do července r. 2012 částku 
48 784,- Kč, 
Lucie Wagnerová, Vltavská 2, č.b. 11, Brno, dluží za období od června r. 2011 do září r. 2012 
částku 60 277,- Kč, 
Irena Psotová a Tomáš Psota, Dunajská 37, č.b. 11, Brno, dluží za období od ledna  do září r. 2012 
částku 54 640,- Kč. 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi z nájmu bytu. 
 
 
10. Výpověď z nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z  nájmu bytu č. 28 o velikosti 3+1  
na ul. Dunajská 43 v Brně dle výpovědního důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. d) občanského 
zákoníku. 
Ukládá OVV zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
11. Dohoda o spolupráci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a Oldřichem Klapalem,  se sídlem 
Chmelník 226, 664 84 Říčany, IČ : 47437758, na straně druhé. Předmětem dohody je spolupráce při 
zabezpečení akce „Starolískovecké rybí hody“, která se uskuteční dne 8.12.2012 v době od 10,00  
do 16,00 hod. 
Dohoda o spolupráci je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zabezpečit podpis dohody o spolupráci oběma stranami dohody. 



12. Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně, změna obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s vyřazením nejvýznamnějších ploch zeleně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, 
z přílohy obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě 
Brně, a to z plochy č. 169 - p.č. 1684/24, 1684/95, 1684/96, 1684/97, 4,1 k.ú. Starý Lískovec,  
ul. E.Přemyslovny, o výměře 7 127,82 m2; z plochy č. 170 – p.č.2437/1, 2437/2, 2437/3, 2437/5, 
2437/6, 998/9, část pozemku p.č.2363 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská – Klobásova; z plochy  
č. 171 – část pozemku p.č. 550/1 k.ú. Starý Lískovec, Parčík Klobásova – Točná; z plochy č. 172 – 
p.č. 1684/111, 1684/20, 1684/92, část pozemku p.č. 2348/1, 2395/5, 2417/2, 2417/3, 2417/4, 
2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/8, část pozemku p.č. 1684/18, 1684/78, část pozemku p.č. 1684/80, 
část pozemku p.č. 2348/1, část pozemku p.č. 2395/1, 2395/2, část pozemku p.č. 2395/4,  část 
pozemku p.č. 998/6, část pozemku p.č. 2417/1 k.ú. Starý Lískovec, Valy kolem sídliště, o výměře 
62 070,30 m2 z důvodu, že žádná uvedená zelená plocha nemá charakter významné zeleně. 
 
 
13. Žádost o prořezání nebo odstranění stromů ve veřejné zeleni ul. Karpatská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 4 ks Prunus fruticosa ´Globosa´ rostoucích 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2463/16 k.ú. Starý Lískovec, ul. Karpatská 7, dle žádosti. 
Ukládá odboru všeobecnému vyzvat žadatelku v případě, že bude nadále trvat na odstranění dřevin, 
aby předložila odborný posudek měření světlosti v bytě a seznámit žadatelku s tímto usnesením do 
20. 11. 2012. 
 
 
14.  Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/20/2012 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec,  
se sídlem Klobásova 9, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ p. Vladanem 
Krásným  a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš pí Bc. Evou Novosádovou a akciovou 
společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních 
generálním ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem a ve věcech technických energetikem společnosti 
p. Lukášem Holým ve znění, které je přílohou tohoto bodu jednání. 

Ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po vyhotovení výpisu  
z 66. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení  
a. s. Technické sítě Brno. 

 

15. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2395/8 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVŠ zažádat MMB o doplnění informací k plánovanému záměru s daným pozemkem. 
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 41 – dotace pro CVČ, výměna dveří ZŠ Bosonožská, rybí hody, 
kolky, přesun do veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 41, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



17. „Záměr prodeje vymezených bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění v bytových domech na ulici Osová č.o. 2,4,6,8“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
záměr prodeje: 
 
a) vymezených bytových jednotek č. 596/1, č. 596/2, č. 596/3, č. 596/4, č. 596/5, č. 596/6,  
č. 596/7, č. 596/8, č. 596/9, č. 596/10, č. 596/11, č. 596/12, č. 596/13, č. 596/14, č. 596/15,  
č. 596/16, č. 596/17, č. 596/18, č. 596/19, č. 596/20, č. 596/21, č. 596/22 v budově č.p. 596, Osová 
8, postavené na pozemku p.č. 2761 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2761 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 230 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
b) vymezených bytových jednotek č. 593/1, č. 593/2, č. 593/3, č. 593/4, č. 593/5, č. 593/6,  
č. 593/7, č. 593/8, č. 593/9, č. 593/10, č. 593/11, č. 593/12, č. 593/13, č. 593/14, č. 593/15,  
č. 593/16, č. 593/17, č. 593/18, č. 593/19, č. 593/20, č. 593/21, č. 593/22 v budově č.p. 593, Osová 
6, postavené na pozemku p.č. 2760 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2760 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 228 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
c) vymezených bytových jednotek č. 591/1, č. 591/2, č. 591/3, č. 591/4, č. 591/5, č. 591/6,  
č. 591/7, č. 591/8, č. 591/9, č. 591/10, č. 591/11, č. 591/12, č. 591/13, č. 591/14, č. 591/15,  
č. 591/16, č. 591/17, č. 591/18, č. 591/19, č. 591/20, č. 591/21, č. 591/22 v budově č.p. 591, Osová 
4, postavené na pozemku p.č. 2759 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2759 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 277 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
d) vymezených bytových jednotek č. 579/1, č. 579/2, č. 579/3, č. 579/4, č. 579/5, č. 579/6,  
č. 579/7, č. 579/8, č. 579/9, č. 579/10, č. 579/11, č. 579/12, č. 579/13, č. 579/14, č. 579/15,  
č. 579/16, č. 579/17, č. 579/18, č. 579/19, č. 579/20, č. 579/21, č. 579/22 v budově č.p. 579, Osová 
2, postavené na pozemku p.č. 2758 včetně jejich spoluvlastnických podílů  
na společných částech uvedené budovy a pozemku  p.č. 2758 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 182 m2, v Brně, k.ú. Starý Lískovec 
 
 
 
18. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Odehnal Petr jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – 
Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo se 
schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 



 


