
Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 5.12.2012 
 

 
1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č.2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši  
8 738 Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.2, v bytovém domě na ulici 
Vltavská  č.o.2 z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
 
2. 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. 34, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů  č.o. 23 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, dvou let, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.   
 
 
3. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva k bytu č. 16, 
v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na vnuka. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 8, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012. 
 
 
4. Pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 28 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 37, Brno, vel. 2+kk, cena oprav 230 894 Kč,  reg. č. 010/12, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemnÉ. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230 894 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 Dunajská č.o. 37, Brno. 

Schvaluje pronájem bytu č. 18 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno, vel. 3+1, cena 
oprav 442 789 Kč,  reg. č. 011/12, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 442 789 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.18 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2012.   
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2012. 
 
 
5.  Pronájem volného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o.5, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, bodu č. 2 Způsobu pronájmu bytů 



v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý Lískovec – pronájem bytu při výjimečně 
mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst.  
3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 19, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o.5, velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu určitou 6 měsíců, 
regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.12.2012. 
 
 
6. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro objekt 
Oderská 4, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby dodávku elektřiny pro objekt občanské 
vybavenosti č.o. 4, č.pop. 260 na ulici 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 elektřiny ze sítě nízkého napětí  
č. 9550235402 a Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí  
č. 9550235402-2013 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 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č. 9550235402 a č. 9550235402-2013 smluvním stranám k podpisu. 
 
 
7. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Labská 35 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %  
tj. celkem 648,- Kč z částky poplatku z prodlení 648,- Kč nájemci nebytového prostoru, na 
ulici Labská č.o. 35 v Brně – Starém Lískovci.  
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 
 
8. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu - Sevastopolská č.o. 11, 
č.bytu 41 
 
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 pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 712 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku v platném znění, dlužná částka činí 16 151 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
9. Rozpočtové opatření č. 43 – Navýšení vlastních příjmů, přesun volby a mezi fondy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 43, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 



 
10. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne  3. 12. 2012. 
 
 
 
11. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje 
vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 42.950,-- Kč 
vyřazení majetku ZŠ a MŠ El.Přemyslovny 10 ve výši 24.745,-- Kč 
vyřazení majetku MŠ Labská 7  ve výši 27.276,-- Kč. 
 
 
12. Neinvestiční náklady na jednoho žáka za rok 2011 pro šk.rok 2012/13 – změna 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec ruší své usnesení č.8/66 ze dne 7.11.2012, týkající se 
neinvestičních nákladů na jednoho žáka v jednotlivých školách v Městské části Brno – Starý 
Lískovec. 
 
 
13. Smlouva o převzetí dluhu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o převzetí dluhu. 
Předmětem této smlouvy je převzetí dluhu, který vznikl v důsledku neplacení nájemného  
a úhrad za plnění poskytovaná  s užívání bytu č. 2 na ul. Labská 35 v Brně. Smlouva  
o převzetí dluhu je přílohou tohoto bodu jednání.    
Ukládá OVV předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám bezodkladně. 
 
 
 
14. Návrh Nařízení o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za 
služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných 
na území města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh Nařízení o maximálních cenách za nucené 
odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených 
osobních automobilů platných na území města Brna v předloženém znění s tím, že navržené 
maximální ceny za zahájený odtah, nedokončený odtah, dokončený odtah a dokončený odtah 
s vrácením vozidla budou  nižší minimálně o 30%.  
Ukládá OVŠ odeslat Odboru dopravy usnesení RMČ v termínu do 7.12.2012. 
 
 
 
15. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 0945000900084 – stožáry VO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 3, ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 0945000900084 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec zastoupenou starostou Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a.s., 



Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Jaromírem Machálkem, GŘ společnosti, kterým 
se do článku I. odst. 2 smlouvy o výpůjčce sloupů VO doplňují sloupy VO č. TSB 0568 025, 
0568 030. 
Pověřuje starostu jeho podpisem bezprostředně po ukončení jednání a ukládá OVŠ odeslat 
podepsaný dodatek v termínu do 7.12.2012 společnosti Technické sítě Brno, a.s. 
 
 
16. Dodatek č. 3 k SOD č.09 9 500 09 00036 o zajištění čištění komunikací a ostatních 
dopravních ploch a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Brno 
– Starý Lískovec, kterým se mění rozsah prací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00036 o zajištění  čištění komunikací a ostatních dopravních ploch a zimní údržby 
komunikací a ostatních dopravních ploch v městské části Brno – Starý Lískovec, kterým se 
snižuje rozsah prací v rámci čištění komunikací. Tento dodatek bude uzavřen mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou starostou 
Vladanem Krásným a firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., IČO: 48908746, se sídlem 
Korejská 4, 616 00 Brno zastoupenou jednatelem Mgr. Zdeňkem Navrátilem.  
Dodatek č.3  je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
Pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
 
 
17. Pronájem části pozemku garážového dvora p.č. 2192 a pozemku pod garáží p.č. 2187  
oba k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 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. 2187 (18 m2) oba pozemky k. ú. Starý Lískovec,  

od 1. 11. 2013 podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 
 
18. Vypořádání pozemků pod trafostanicemi společnosti E.ON 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec nesouhlasit s prodejem pozemků a souhlasit s podáním žádosti o svěření pozemků 
pod budovami společnosti E.ON Distribuce, a.s. MČ Brno – Starý Lískovec k pronájmu. 

 
 
19. Žádost TJ Tatran Starý Lískovec o.s. o vyjádření k revitalizaci Sportbaru – U ligáča 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání z důvodu nedořešeného 
nájemního vztahu s TJ Tatran Starý Lískovec. 

 
 
 
20. Vyjádření k návrhu na pronájem pozemku p.č. 730/15 k.ú. Starý Lískovec – 
pozemek pod garáží 



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 730/15 (7 m2) k. ú. Starý 
Lískovec v majetku Statutárního města Brna. 

 
 
21.  Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 566/1 k.ú. Starý Lískovec – umístění stánku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 566/1 k. ú. Starý Lískovec pro umístění stánku pro prodej pečiva. 

 
 
22. Žádost  p. Jana Maňáska, U Leskavy 20, o provádění zimní údržby chodníku Osová 
– úsek od ulice Kosmonautů po El. Přemyslovny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení chodníku Osová – úsek od ulice 
Kosmonautů po Elišky Přemyslovny ze seznamu neudržovaných místních komunikací 
v zimním období pro MČ Brno – Starý Lískovec, který je přílohou nařízení statutárního města 
Brna č. 14/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, 
kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009  
a 20/2010. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 20. 12. 2012.   
 
 
23. Žádost  Společenství vlastníků Čermákova 28 o skácení dřevin ve veřejné zeleni  
p.č. 566/1 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula (bříza bradavičnatá) 
pod č. 73 Znaleckého posudku č. 151/35/2012 ze dne 19. 11. 2012, rostoucí na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 566/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Čermákova 28. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 20. 12. 2012.   
 
 
24. Grant Nadace OKD, oslovení k podání cenové nabídky na zakázku malého  rozsahu  
Přírodní zahrada  s  přírodními  herními  prvky  –  herní prvky a mobiliá ř 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovení a umístění výtvarných objektů – herní prvky a mobiliář 
dle projektové dokumentace „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“ v okolí CVČ 
Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec a oslovení níže uvedených 
firem k provedení cenové nabídky  
 
1.Mgr. A. Lukáš Gavlovský, Výžerky 77, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO 68201249 
2.Radek Kinc, Pomezí 230, 569 71 Pomezí, IČO 68651694 
3.Mgr. Art. Petr Korecký, Vychodilova 11, 616 00 Brno, IČO 74099329. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 10. 12. 2012.  
 
 



25. Grant Nadace OKD,  oslovení  k podání  cenové  nabídky na zakázku malého 
rozsahu    Přírodní zahrada s přírodními herními prvky – stavební a pomocné práce   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební a pomocné práce dle projektové dokumentace „Přírodní 
zahrada s přírodními herními prvky“ v okolí CVČ Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek p.č. 
2468 k.ú. Starý Lískovec a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1..A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o, Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746 
2.FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČO 292 06 944  
3.GE servis s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČO 27737705 
4.H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 116, 612 00 Brno, IČO 25515161 
5.JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, IČO 26301776  
6.KP stavby s.r.o., Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO 25594516 
7.MTc-stav, s. r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČO 25538543  
8.Svoboda a syn, s.r.o, Jahodová 62, 620 00 Brno, IČO 25548531  
9.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČO 64509931.    
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 15. 12. 2012.  
 
 
26. Ohodnocení členů JSDH Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno – 
Starý Lískovec v souladu s článkem 5  Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Statutárního města Brna, Městské části Brno – Starý Lískovec  
 
27. Znovuprojednání - výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci 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, za podmínky 
uzavření notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle ustanovení §274 písm.e) o.s.ř. 
na náklady p. Dobrovolné, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o nájmu bytu  
k uvedenému bytu  
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.   
 
 
28. Doplnění usnesení: 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 na dobu určitou, jednoho roku, regulované nájemné. 
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, na dobu určitou, jednoho roku, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2012.   
 



29. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
víceúčelového školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci, 
dovybavení herními prvky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
 
1) schvaluje 
firmu PROSTAVBY, a.s. se sídlem Zengerova 2693/2, 615 00 Brno, IČO: 277 13 130 jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce víceúčelového školního 
hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci, dovybavení herními prvky“  
 
2) schvaluje, aby starosta městské části Brno – Starý Lískovec pan Vladan Krásný podepsal 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci, dovybavení herními prvky“ objednávku. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
 
30. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ Bosonožská do rozpočtu zřizovatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá Základní škole Bosonožská 9 odvod z investičního 
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši  116 077 Kč. 
 
 
31. Rozpočtové opatření č.44 – navýšení příspěvku ZŠ, odvod PO, odměny JSDH 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 44, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
32. Záměr využití objektu Oderská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr využití budovy Oderská 4, svěřené MČ 
Brno-Starý Lískovec, jako budoucího sídla Úřadu městské části města Brna Brno-Starý 
Lískovec. K tomu účelu směřují probíhající práce na rekonstrukci objektu. 
 
 


