
Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 17.4.2013 
 
 
1. Osová 2,4,6,8 – prodej vymezených jednotek – předmět prodeje a kupní cena 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit  

1. Předmět prodeje a kupní cena (dle LV)  

- vymezených jednotek č. 579/1-579/22 v budově č. p. 579, Osová 2, postavené  
na pozemku p. č. 2758, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických 
podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,  

- vymezených jednotek č. 591/1-591/22 v budově č. p. 591, Osová 4, postavené  
na pozemku p. č. 2759, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických 
podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,  

- vymezených jednotek č. 593/1-593/22 v budově č. p. 593, Osová 6, postavené  
na pozemku p. č. 2760, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických 
podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,  

- vymezených jednotek č. 596/1-596/22 v budově č. p. 596, Osová 8, postavené  
na pozemku p. č. 2761, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických 
podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec. 

2. Přehled kupních cen A, B, C výše uvedených vymezených jednotek vypočtených způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob – účinných  
od 1.11.2007, schválených Z5/008. zasedáním ZMB dne 4.9.2007 se změnou schválenou 
Z5/015. zasedáním ZMB dne 27.5.2008. 

 
3. 1. Nabídku  na  prodej bytové jednotky do vlastnictví - VZOR 

Akceptaci nabídky na odkoupení bytu do vlastnictví (dle Pravidel prodeje a podle zákona  
č.  72/1994 Sb. v platném znění)  - VZOR    

 

4. Seznam nájemců vymezených jednotek č. 579/1-579/22 v budově č. p. 579, Osová 2,  
č. 591/1-591/22 v budově č. p. 591, Osová 4, č. 593/1-593/22 v budově č. p. 593, Osová 6, 
č. 596/1-596/22 v budově č. p. 596, Osová 8, kterým bude zaslána Nabídka  
na prodej bytové jednotky do vlastnictví. 

 

 

Kupní ceny A,B,C vymezených jednotek v budovách Osová 2,4,6,8,  Předmět prodeje a kupní cena 
jednotlivých uvedených vymezených jednotek (celkem 88 bytů), 1. Nabídka  na  prodej bytové 
jednotky do vlastnictví – VZOR, Akceptace nabídky na odkoupení bytu do vlastnictví  (dle 
Pravidel prodeje a podle zákona č.  72/1994 Sb. v platném znění)  - VZOR a Seznamy nájemců 
vymezených jednotek  jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
1. Nabídka  na  prodej bytové jednotky do vlastnictví – VZOR a Akceptace nabídky na odkoupení 
bytu do vlastnictví  (dle Pravidel prodeje a podle zákona č.  72/1994 Sb. v platném znění)  - VZOR 
– byly zkontrolovány právníkem úřadu. 

 

 
 



 
2. Zajištění centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí aktualizované údaje o odběrných místech 
elektrické energie a zemního plynu v objektech MČ a v objektech příspěvkových organizací, 
zřizovaných MČ, které budou dodány Odboru technických sítí MMB, Kounicova 67, Brno pro 
veřejnou zakázku na centrálního dodavatele energií pro období od 1.7.2014. 
 
 
3. Vyhodnocení plnění plánu VHČ za rok 2012 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyhodnocení plnění plánu VHČ MČ Brno – Starý 
Lískovec za rok 2012, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 
4. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Kurská č.o. 6, č. bytu 1 
 
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 u nájemce Roman Kozák, nar. 1.1.1978, Kurská č.o. 6, č. bytu 1, Brno, dlužná 
částka činí 16 380 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
5. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Labská č.o. 37, č. bytu 28 
 
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 u nájemce Alois Mareček, nar. 18.4.1967, Labská č.o. 37, č. bytu 28, Brno, dlužná 
částka činí 47 925 Kč. 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
 
6. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.17/2011 Požární řád města 
Brna 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit připravovanou novelu 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna včetně 
aktuální úpravy dotčených příloh vyhlášky. 
Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno – Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-
Starý Lískovec. 
Bere na vědomí provedení kontroly použitelnosti zdrojů vody na území MČ Starý Lískovec dle 
přiloženého zápisu. 
 
 
7. „Smlouva o výpůjčce“ – výpočetní technika vč.software 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ uzavřenou mezi Českou 
republikou  - Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, 
IČ 00551023 jednající Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru centrálních nákupů, právní 
podpory  a správy majetku na straně půjčitele a  Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý 



Lískovec, se sídlem Klobásova 107/9, 625 00 Brno, IČ 44992785, zast. starostou p. Vladanem 
Krásným na straně vypůjčitele. 
Předmětem této smlouvy je výpočetní technika vč. software, která je nedílnou přílohou smlouvy  
o výpůjčce. 
Tato smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem do 19.4.2013. 
 

 
8. Veřejná zakázka malého rozsahu – Následná údržba nově vzniklé veřejné zeleně v rámci 
stavby „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci etapa V. a VI.“, návrh  
na oslovení k podání cenových nabídek 
 
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 zajištění následné 
péče – údržby veřejné zeleně nově vzniklé v rámci stavby „Veřejné prostranství u polikliniky  
ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“, zadávací podmínky, které jsou autorizovanou přílohou  
č.1  tohoto bodu jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
1.Bládek Jaroslav, Příčky 7, 625 00 Brno, IČO 404 55 807  
2.Dujsík Marek, ulice Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno, IČO 88741681 
3.Moudrý František, Ríšova 40, 641 00 Brno, IČO 10534393 
4.MTc-AQUA, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO 25583808  
5.Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 140 00 Praha 4 – Chodov, závod Brno, IČO 26271303   
6.Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 62095773 
7.AGROFOOD TRADE a.s., Vážného 1498/21, 621 00 Brno, IČO 28995201 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 25. 4. 2013. 
 
 
9. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 13 00022, 
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 
společností Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO 25548531, která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, jehož předmětem je navýšení ceny z důvodu 
provedení víceprací spočívajících v zařezání asfaltu při přechodu mezi obrubou (kostkami)  
a asfaltem, vyspravení trhlin po bouracích pracích a z důvodu změny materiálu obruby z dlažebních 
kostek.  
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu  
do 25. 4. 2013. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání 
 
 
10. Návrh dodatku č.8 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00052 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 8 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 1. 7. 2013 z důvodu schválení zadání veřejné zakázky usnesením Rady 
městské části Brno – Starý Lískovec ze dne 6. 2. 2013, 73. schůze, bod 8.    
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu  
do 15. 5. 2013. Dodatek č. 8 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
 
 



11. Oznámení škodní události – úraz na chodníku  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem U Pošty 8,  625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu. 
Ukládá odboru všeobecnému vypravit škodní události do 30. 4. 2013. 
 
 
12. Grant Nadace OKD, zakázka malého rozsahu Přírodní zahrada s přírodními herními 
prvky“ – stavební a pomocné práce, návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 00021 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00021, uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a zhotovitelem .A.S.A. Služby Žabovřesky, 
s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČO 48908746, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu 
tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – stavební a pomocné práce „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“, 
ulice Kosmonautů 4, pozemek p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec    
2)doba plnění – od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 
3)cena za dílo 146 651 Kč bez DPH / 177 448 Kč s 21% DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu do 
15. 5. 2013.  
 
 
13. Žádost o vyjádření k odkupu části pozemku p.č. 2395/3 k.ú. Starý Lískovec  
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit  
s odprodejem části pozemku p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec žadatelipro vybudování  
2 parkovacích stání.  

 

14. Žádost o souhlas s uložením optické trasy do pozemku p. č. 2272/1 k. ú. Starý Lískovec pro 
objekt Oderská 4 a zřízením věcného břemene  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uložením optické trasy do pozemku p. č. 2272/1 k.ú. 
Starý Lískovec pro objekt Oderská 4 a v souvislosti s tím se zřízením věcného břemene k tomuto 
pozemku. 

 

15. Směna pozemků mezi Masarykovou univerzitou a Statutárním městem Brnem 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
vyjádřit stanovisko k návrhu převodu pozemků do vlastnictví  Statutárního města Brna  podle 
přiložených dvou seznamů. 

 

16. Skončení nájmu – Alena Bártlová a další pronájem – Lukáš Bártl – část pozemku 
garážového dvora p.č. 2395/19 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/19 k. ú. Starý Lískovec – garážový dvůr ke dni 30. 4. 2013. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/11) pozemku  
garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2395/19 k. ú. Starý Lískovec, od 1. 5. 2013 
podle podmínek schválených Radou MČ dne 9. 5. 2012 pod bodem 7/48. 
 



17. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna – vyjádření k podanému odvolání 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti usnesení čj. MR-S 12992-09-OSU-Bo-149  
ze dne  19. 2. 2013, kterým byla Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČ 70994234 zastoupená 
společností SUDOP BRNO s r.o., IČ 44960417 vyzvána k doplnění podkladů řízení do 30. 6. 2014, 
ani proti usnesení čj. MR-S 12992-09-OSU-Bo-150 ze dne  20. 2. 2013 (obě usnesení vydaná 
Stavebním úřadem Městského úřadu Rosice), kterým  bylo řízení o umístění stavby „Elektrizace 
trati vč. PEÚ (předelektrizační úpravy) Brno – Zastávka u Brna“ přerušeno. 

 

18. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení  bytu č. 25 o velikosti 3+1 na 
ul. Kurská 8 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
 
19. Smlouva o poskytování profilu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování profilu mezi společností 
OTIDEA a.s., se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, IČ:27142442, na straně poskytovatele 
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně odběratele. 
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat odběrateli profil zadavatele  
ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami.  
 
 
20. Rozpočtové opatření č.10 – rozdělení prostředků grantu, přesun v oblasti požární ochrany  
a školství, navýšení výdajů na VP u ZŠ Bosonožská, příjem dědictví 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
21. Jmenování na místo ředitele/ky Mateřské školy Brno, Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí výsledek konkursního řízení  ze dne 12.4.2013   
v pořadí: 

1. Mgr. Šárka Pantůčková 
2. Mgr. Iveta Bidrmanová  

 
Souhlasí se jmenováním Mgr. Šárky Pantůčkové  na místo ředitelky MŠ Brno, Bosonožská 4.     
Pověřuje OSP informovat o tomto usnesení OŠMT MMB. 



22. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na rekonstrukci veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu DIMENSE v.o.s. se sídlem Hrnčířská 15, 602 
00 Brno, IČO: 277 53 379 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného prostranství u Donu, 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. 
 
 
23. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace 
na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 13 00050 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a 
zhotovitelem firmou AZ KLIMA a.s. zastoupenou Ing. Miroslavem Čížkem, MBA, předsedou 
představenstva a Ing. Karlem Břenkem, členem představenstva se sídlem Tilhonova 59, 627 
00 Brno - Slatina, IČO: 247 72 631. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Navržení 
posuvných regálů do objektu Oderská 4, Brno, Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu META skladovací technika s.r.o., se sídlem  
U Smaltovny 2, 37001 České Budějovice, IČO: 26020645 jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Navržení posuvných regálů do objektu Oderská 4, 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. 
 
 
25. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.3, ulice Kurská č.o. 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00033 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.3, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00033 smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2013. 
 
 
26. 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 24. jednání konaném dne 17.4.2013, že byt  



� Dunajská č.o.45, byt č. 6,  velikost 2+kk- bude pronajat jako předem opravený 
� Dunajská č.o.39, byt č. 15,  velikost 3+1- bude pronajat jako předem opravený 
� Labská č.o.37, byt č. 10,  velikost 3+1- bude pronajat jako předem opravený 
� Sevastopolská č.o.7, byt č. 23,  velikost 3+1- bude pronajat jako předem opravený 

 
 
 
27. Pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 14 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 5, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 182 749 Kč,  reg. č. 001/13, smlouva  
o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli T.M., bytem Husova 5, 
602 00 Brno. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 182 749 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. 14 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno. 
 
 
28. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č.31, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 41, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2013.   
 
 
29. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno, na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2013.  
 
 
30. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 39, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2013.   
 
 
31. 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. 21, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2013.  
 



 
32. 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. 18, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu 
v domě Anenská 8, Brno a vyklizený byt předá MČ Brno – střed. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k č. 18, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na 
Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, na dobu určitou, dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2013.   
 
 
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. 42, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení 
na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 42, o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, na dobu určitou, dvou let, regulované nájemné.  
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2013.   
 
 
34. 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. P6, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2013.   
 

35. 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 Labská  č.o.37 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.6.2013.   
 

36.  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. 37, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.5.2013.   
 
 

37. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 2, ulice Sevastopolská č.o. 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00027  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.2, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý 
Lískovec. 



Ukládá OVV vypovědět nájem bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9 a to 
z toho důvodu, že nájemci jsou společnými vlastníky rodinného domu na ulici Ondráčkova 
č.o. 169 v Brně. 
 
38. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č.23, ulice Sevastopolská č.o. 7, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00029 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.23, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00029 smluvním stranám 
k podpisu do 30.4.2013. 
 
 

39. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla v rámci blokového čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje proplatit žadatelce, bytem Sadová 12, 
664 49 Ostopovice částku ve výši  1920,- Kč za odtah vozidla při blokovém čištění ze dne 
5.4.2013. 
 
 
40. Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV Statutárního města Brna č. 
28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – 
Starý Lískovec souhlasit s návrhem vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby 
na území města Brna. 
 
 
41. Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje výběr firmy Vladimír Matěja – Grana, 
Pavlovská 6, 623 00 Brno, IČ: 68700636 pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
Kontrola a údržba dětských hřišť v MČ Brno – Starý Lískovec v maximální ceně 95 033,- Kč 
vč. DPH.  
Ukládá OVŠ předložit do příští RMČ návrh SOD. 
 
 
42. Nájem nebytových prostor Osová 4 a 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
- odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.10.2001, předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 4, Brno, 
- odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18.12.2001, předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 6, Brno,  
- odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.10.2001,předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory nacházející se v bytovém domě Osová 6, Brno. 
 



Schvaluje podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu na 
níže uvedené osoby : 
Petr Hudlík starší, bytem Osová 6, Brno 
Eva Hudlíková, bytem Osová 6, Brno 
MVDr. Radek Krul,  bytem Šimáčkova 34, Brno 
Irena Krulová, bytem Okrouhlá 13, Brno 
 
Schvaluje vypracování znaleckých posudků na ocenění stavebních prací a technického 
zhodnocení na vestavby nebytových prostor  nacházejících se v bytových domech 
Mikuláškovo nám. 1, 3, 4, 5., Brno. 
 
Ukládá OVV zajistit  odeslání písemného vyhotovení odstoupení od nájemních smluv, 
podání trestních oznámení a vypracování znaleckých posudků. 
 
 
 


