
Informace z usnesení 68. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 21.11.2012 
 

 
1. Dispozice s bytem č. 25,vel. 2+kk v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí sdělení Statutárního města Brna, Bytového 
odboru. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k uvedenému bytu na dobu určitou, dvou let, 
regulované nájemné, tj. 92,51 Kč/m2/měsíc, po uzavření Dohody o slevě z nájemného 55 
Kč/m2/měsíc.  
Pověřuje OSBB informovat o usnesení Magistrát města Brna, Odbor bytový do  30.11.2012.   
 

2. 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. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno. 

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.   
 
 
3. 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. 1, v bytovém domě na ulici Dunajská  č.o. 39 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012. 
 
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.P5, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, jednoho roku, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.  ¨ 
 
 
5. 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. 9, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 11 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.   
 
 
 
 
 



6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.34, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.   
 
 
7.  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. 22, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.  
 
 
8. 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 2+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 7, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2012.   
 
 
9. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.15, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 33, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
a 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o velikosti 2+kk, 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. 12. 2012.   
 
 
10. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.27, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné 
a 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o. 17, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2012.   



11. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi pěti nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16 o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2012.   
 
 
12. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21, Ul. Kosmonautů č.o.19, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 12 00109  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.21, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 12 00109  smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2012. 
 
 
13. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra,  Kurská č.o. 2, byt č.29, 
velikost  4 +1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 29, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2. 
 
 
14. 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 19. jednání konaném dne 12.11.2012, že byt  
- Sevastopolská č.o. 5, byt č. 19,  velikost 1+kk - bude pronajat dle bodu 2. – pronájem bytů 
při výjimečně  mimořádné tíživé situaci žadatele – Metodiky oprav volných bytů 
- Sevastopolská č.o. 3, byt č. 40,  velikost 3+1 - bude pronajat jako předem opravený 
- Sevastopolská č.o. 3, byt č. 5,  velikost 2+1 - bude pronajat jako předem opravený 
- Kurská  č.o. 2, byt č. 14,  velikost 3+1 - bude pronajat jako předem opravený 
- Labská č.o. 29, byt č. 19, velikost 2+1 - bude pronajat jako předem opraven. 
 
 
15. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  poskytovatele 
a níže uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 
Josef  Rejda,  Brno, Bosonožská 329/7, 602 00    
Akademie realit s.r.o.,  Brno, Lidická 960/81, 602 00         
 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  



Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společenské akce 
s názvem „Starolískovecké rybí hody“, která se uskuteční dne 8.12.2012 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
16. Zadání veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně, chodníků a obsluhu odpadkových 
košů, lokalita D a C1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadat veřejnou zakázku celoroční komplexní 
údržba veřejné zeleně a blíže specifikovaných ploch, letní a zimní údržba chodníků a blíže 
specifikovaných ploch, obsluha odpadkových košů, zimní údržba chodníků nově udržovaných 
po novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na území MČ Brno – Starý 
Lískovec v lokalitě D a C1. 
Ukládá odboru všeobecnému ve spolupráci s komisí životního prostředí zpracovat kriteria 
kvality údržby ploch a odboru všeobecnému předat podklady pro zadání veřejné zakázky 
společnosti ikis, s. r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, ke zpracování zadávací 
dokumentace. 
 
 
 
17. Návrh dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00052, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem Ager, spol. s r.o., Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, IČO 60722126, jehož 
předmětem je úprava výměry celkem udržované plochy od 22. 11. 2012 z důvodu navýšení 
výměry zpevněných ploch (nové schody a chodníky) v rámci realizace stavby V. a VI. etapy 
veřejného prostranství u polikliniky.    
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu  
do 22. 11. 2012. Dodatek č. 5 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 
18. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 12 00110 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 12 
00110, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným  
a zhotovitelem Ing. Renatou Žižlavskou, Minoritská 6, 602 00 Brno, IČO 16315111, jehož 
předmětem je úprava doby plnění realizace díla – termín ukončení a předání díla  
do 17. 12. 2012. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 
11. 2012. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 



19. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
pro období od 1.12.2012 do 30.4.2013, spočívající ve snížení počtu vývozů u vytypovaných 
odpadkových košů dle autorizované přílohy č. 1 bodu toho jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit smluvní strany s tímto usnesením do 30.11.2012.  
 
 
 
20. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00137 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je objednatel 
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným  
a zhotovitelem Petrem Odehnalem se sídlem 9. května 11, 678 01 Blansko, IČO: 737 96 433, 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
21. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku garážového dvora p.č. 1665/ k.ú. Starý 
Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti – ideální 
části garážového dvora na pozemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec, ode dne podpisu 
smlouvy všemi stranami 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. 2192  
a pozemek pod garáží p.č. 2171 oba k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
schvaluje uzavření dohod  
1) o skončení nájmu ideálního podílu pozemku p. č. 2192  – garážový dvůr a  
2) o skončení nájmu pozemku p. č. 2171 – pod garáží oba pozemky k. ú. Starý Lískovec  
ke dni 30. 11. 2012 a  

souhlasí s uzavřením smluv 
1) o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu výměry pozemku garážového dvora 
zbudovaného na pozemku p. č. KN 2192 (1/21 z celkových 512 m2) a  
2) na pronájem pozemku pod garáží p. č. 2171 (19 m2) oba pozemky k. ú. Starý Lískovec,  
od 1. 12. 2012 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 



23. Podklad pro aktualizaci Harmonogramu výkopových prací 2013 – 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podklad pro aktualizaci Harmonogramu 
výkopových prací 2013 – 2017 s provedenými doplňky. 

Ukládá OVš odeslat upravený podklad pro aktualizaci Harmonogramu výkopových prací 
2013 – 2017  nejpozději do 7 dnů po vyhotovení výpisu z 68. schůze RMČ Odboru 
technických sítí MmB. 

 
 
24. Rozpočtové opatření č. 42 – přerozdělení prostředků v oblasti kultury, školství,  
navýšení OON 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 42, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
25. Návrh plánu investičních akcí na rok 2013 a další roky v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit Plán investičních akcí na rok 2013 a následující roky v MČ Brno – Starý Lískovec 
dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
26. Souhlas s tím, aby Magistrát města Brna vydával vyjádření k řízení podle § 11 odst. 
2, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s tím, aby Magistrát města Brna vydával vyjádření k řízení podle § 11 
odst. 2, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění stacionárního 
zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


