
Informace z usnesení 95. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 23.10.2013 
 
1. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/19/2013 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 94. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a.s. 
Technické sítě Brno. 

 
2. Návrh provozního řádu „Přírodní zahrada s přírodními herními prvky“ ulice  
Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provozní řád Přírodní zahrady s přírodními herními 
prvky, ulice Kosmonautů 4, včetně grafického zpracování dle autorizované přílohy č. 1 tohoto bodu 
jednání  a označení díla, včetně grafického zpracování dle autorizované přílohy č. 2 tohoto bodu 
jednání. 
 
3. Jmenování 2. člena komisí pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné  zakázky -
„Celoroční  komplexní  údržba veřejné zeleně,  obsluha odpadkových košů  
a  likvidace  černých skládek, na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
-„Letní  a  zimní  údržba  chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, 
obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec“ odvolává 2.člena komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů Mgr. Jarmilu 
Prátovou. 
Jmenuje 2. člena komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů paní Bc. Evu Novosadovou. 
 
Pro veřejnou zakázku „Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
odvolává 2. člena komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů Mgr. Jarmilu Prátovou.  
Jmenuje 2. člena komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů paní Bc. Evu Novosadovou. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit pozvání 2. člena/ů komisí pro otevírání obálek na jednání 
těchto komisí a oznámit jmenování mandatáři ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
4. Smlouva o převzetí a svozu odpadu č.1300048613 – snížení počtu kontejnerů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o převzetí a svozu odpadu č. 1300048613, 
uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, zast. starostou p. Vladanem Krásným a zhotovitelem Spalovna  
a komunální odpady, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČO 607 13470, jejímž  předmětem je 
pronájem, převzetí a svoz odpadů z 1 ks kontejneru 1 100 l od 1. 11. 2013.  
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu starostovi k podpisu do 31. 10. 2013. 
Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
5. Žádost Samosprávy B-33 Družba, SBD, o skácení dřeviny 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Prunus cerasifera rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2466/3 k.ú. Starý Lískovec, ul. Valašská 7, dle žádosti Samosprávy B-33 



Družba, SBD, zast. předsedou Ing. Miroslavem Urbanem, Valašská 7, ze dne 14. 10. 2013,  
bez náhradní výsadby. Kácení provede na své náklady Samospráva B-33 Družba, SBD, Valašská 7, 
Brno. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 31. 10. 2013.   
 
6. Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  - Obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – 
Starý Lískovec, lokalita A, B a C2, návrh smlouvy  o  dílo  č. 09 9 500 13 00122     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00121, 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 4, 616 00 Brno, IČ 489 08 74, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání,  
za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec, lokalita A, 
B a C2  
2)doba plnění – od 1. 11. 2013 na dobu neurčitou  
3)cena za dílo – 19 Kč bez DPH za 1 obsluhu 1 odpadkového koše.   
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu  
do 31. 10. 2013.  
 
7. Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  - Zajištění  zimní  údržby  chodníků  a schodů na celém 
území MČ Brno – Starý Lískovec,  návrh smlouvy  o  dílo č. 09 9 500 13 00121  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 13 00121, 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 4, 616 00 Brno, IČ 489 08 74, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání,  
za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Zajištění zimní údržby chodníků a schodů na celém území MČ Brno – Starý 
Lískovec  
2)doba plnění – od 1. 11. 2013 na dobu neurčitou  
3)cena za dílo – 6,46 Kč bez DPH na 1 m2/1 měsíc.   
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu  
do 31. 10. 2013.  
 
8. Udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím finančního daru účelově určeného pro 
MŠ Brno, Labská 7 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas k nabytí finančního  daru  ve výši  20 000,- Kč 
účelově určeného na realizaci projektu „Založení přírodní zahrady s ekologickými prvky“  
od Nadace Veronika (dárce) Mateřské škole Brno, Labská 7, příspěvková organizace zastoupená 
Irenou Andrlíkovou, ředitelkou školy (obdarovaný). 
 
9. Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 - navýšení počtu žáků  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz MŠ Brno,  
ul. Kosmonautů 2 na období od září do prosince 2013 a to v celkové výši 54.024,-Kč, tedy 13.506,-
Kč na kalendářní měsíc. Důvodem je vybudování nové třídy a navýšení počtu žáků o 24 dětí.   
Pověřuje OSP o tomto rozhodnutí informovat ředitelku mateřské školy, Mgr. Lucii Žigárdyovou,  
a zajistit převod financí. 
 
10. Rekonstrukce plynové kotelny v objektu na ulici Oderská 4, Brno – nabídkové řízení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje text Výzvy k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu na ulici Oderská 4, 



Brno“, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Jedná se o veřejnou zakázku malého 
rozsahu, která není zadávána dle zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách. 
Schvaluje vypsání nabídkového řízení, ve kterém budou osloveni tito uchazeči: 

� PECAK s. r. o., Střížova 6, 620 00 Brno – Tuřany, IČ: 26308185 
� Instalotherm-Veselka ,s.r.o., K Berce 688/3, Brno 642 00, IČ: 26912538 
� THERMOTEMP spol. s r.o., Gajdošova 84a, 615 00 Brno, IČ 46971009 
� Vlastimil Kříž, Slunná 19, 664 48 Moravany, IČ: 409 61 338 
� Zahradník Z. s.r.o., Ondráčkova 14, 628 00 Brno, IČ: 63494132 
� MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 47903392 

 
11. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o. 11, byt č.13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě číslo 13, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.11. 
 
12. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Labská č.o. 35, byt č.30 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě číslo 30, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35. 
 
13. Změna smlouvy č. 09 2 400 13 00060 o nájmu nebytového prostoru MUDr. Františka 
Zahradníčková, Kurská 2, 625 00 Brno  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 09 2 400 13 00060 formou 
dodatku s platností od 1.12.2013. 
Výši nájmu 600,-Kč m2 a rok. 
Doba trvání nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.12.2013 do 30.9.2020. 
Ukládá OSBB předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 2 400 13 00060  o nájmu nebytového 
prostoru do příští RMČ. 
 
14. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – Kurská č.o. 4, č.bytu 20, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 20 o velikosti 3+1 na 
ulici Kurská č.o. 4 v Brně, která byla doručena dne 22.7.2013 s podmínkou, že mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a nájemcem bude ve lhůtě do 31.10.2013 
uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 20 na ulici Kurská č.o. 4 v Brně, uzavřené dne 
29.6.2011. 
Předmětem tohoto dodatku bude doba nájmu, a to na dobu určitou, 1 rok. Pokud k datu 31.10.2013 
nebude Dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí dnem 31.10.2013. 
Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB sdělit  rozhodnutí RMČ  nájemci a předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě  
o nájmu bytu č. 09 2 400 11 00058 ze dne 29.6.2011. 
 
15. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu, Ulice Kosmonautů č.o. 19, č.bytu 12, Brno              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 12 o velikosti 3+1 na 
ulici Ulice Kosmonautů č.o. 19 v Brně, která byla  doručena dne 22.7.2013 s podmínkou, že mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bude ve lhůtě  
do 31.10.2013 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 na ulici Ulice Kosmonautů  
č.o. 19 v Brně, uzavřené dne 21.10.1998. 
Předmětem tohoto dodatku bude doba nájmu, a to na dobu určitou 3 měsíce, do 31.1.2014. Pokud 
k datu 31.10.2013 nebude Dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí dnem 
31.10.2013. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB sdělit  rozhodnutí RMČ  nájemci a předložit k podpisu Dodatek č.1  
ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 98 00459 ze dne 21.10.1998. 



 
16. Nabídka na prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
schválit nabídku na prodej bytové jednotky do vlastnictví – bytu č. 9, o velikosti 59,70 m2, 
umístěném v 5. nadzemním podlaží domu č.p. 591 v Brně na ulici Osová, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy č.p. 591, v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, jejímu současnému 
nájemci.¨ 
Ukládá OVV zaslat České poště žádost o prošetření přebírání listovních zásilek do vlastních rukou. 
 
17. Plán zimní údržby místních komunikací v zimním období 2013 – 2014 pro zimní údržbu 
11/13 – 3/14 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
v zimním období 2013 – 2014 pro zimní údržbu 11/13 – 3/14, který bude uzavřen mezi firmou 
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
a Městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou Bc. Vladanem Krásným.  
Pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
18. Dodatek č.4 k SOD č.09 9 500 09 00036 – navýšení počtu komunikací 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00036, jehož předmětem díla je navýšení počtu komunikací o 78 m ul. Hermannova a 174m  
ul. Příčky. Dodatek bude uzavřen mezi firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem společnosti panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem a městskou částí Brno – Starý Lískovec, 
zastoupenou Bc. Vladanem Krásným. 
Pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
19. Návrh na reklamaci díla „Zhotovení a instalace herních prvků a mobiliáře do Přírodní 
zahrady s přírodními herními prvky“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje reklamaci díla „Zhotovení a instalace herních prvků  
a mobiliáře do Přírodní zahrady s přírodními herními prvky“, ulice Kosmonautů 4, která  
je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a požaduje ve smyslu čl. V., odst. 6. SOD  
č. 09 9 500 13 00020 termín k odstranění reklamované vady do 30.11.2013. 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat zhotoviteli díla reklamaci do 31. 10. 2013. 
 
20. Smlouva o záručním a pozáručním servisu                      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření  Smlouvy o záručním a pozáručním servisu 
mezi smluvními stranami Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec  
a společností Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731, se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno. Předmětem 
této Smlouvy je zajištění služeb spojených s provozem a údržbou objektové zařízení systému 
LATIS, které je napojeno na zabezpečovací systém Městské policie Brno. Smlouva je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit podepsání Smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
21. Smlouva o reklamní činnosti    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno – Starý Lískovec, na straně  poskytovatele a níže 
uvedeným subjektem, na straně zájemce. 

� Josef  Rejda,  Brno, Bosonožská 329/7, 602 00    
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 



Předmětem této smlouvy je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společenské akce 
s názvem „Starolískovecké rybí hody“, která se uskuteční dne 7.12.2013 u vícegeneračního hřiště 
na ul. Bosonožská v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
22. Rozpočtové opatření č.32 – dotace na volby a CVČ, přesuny v rámci požární ochrany, 
navýšení provozních výdajů, navýšení příspěvku MŠ Kosmonautů                  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
23. 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 DIMENSE v.o.s. se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 
Brno, IČ: 277 53 379 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. 
 
24. 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 13 00127 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 firmou 
DIMENSE v.o.s. zastoupenou Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti se sídlem 
Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379.  
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem.  
Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
25. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/1       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/1, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni, za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 13 00151, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00151 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
26. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/3              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/3, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 



doplňků ve výši 470 352 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00152, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00152 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
27. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/4            
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/4, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 13 00153, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00153 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
28. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/5 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/5, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 482588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 
09 9 400 013 00154, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu 
této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské 
části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00154 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
29. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/6              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/6, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn  
a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00141, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 



2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00141 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
30. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/7              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/7, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn  
a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 13 00142, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00142 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
31. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/8             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/8, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00143, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00143 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
32. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/9              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/9, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/117710 
na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00144, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00144 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
33. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/10              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/10, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu č.  09 9 400 13 00145, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00145 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
34. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/12              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/12, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní 
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00146, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00146 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
35. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/14              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/14, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00147, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00147 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
36. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/15              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 



1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/15, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní 
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00148, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00148 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
37. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/16              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/16, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 13 00149, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00149 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
38. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/17              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/17, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00155, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00155 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
39. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/18              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/18, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 



domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00156, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00156 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
40. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.2, byt č.579/20              
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/20, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 470 352 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00157, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00157 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
41. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/1             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/1, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 13 00089, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 13 00089 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
42. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/2             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/2, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00090, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 



podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00090 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
43. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/3             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/3, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00091, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00091 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
44. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/4             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/4, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 
09 9 400 013 00092, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou podpisu 
této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem městské 
části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00092 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
45. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/5             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/5, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00093, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00093 dle první části tohoto usnesení. 



3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
46. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/7             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/7, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/132442 
na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00094, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00094 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
47. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/10             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/10, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši  338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00095, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00095 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
48. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/11             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/11, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00096, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00096 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
49. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/12             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/12, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00150, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00150 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
50. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/13             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/13, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00097, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00097 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
51. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/14             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/14, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00098, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00098 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
52. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/15             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 



1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/15, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00099, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00099 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
53. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/16             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/16, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 338 470 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00100, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00100 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
54. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/17             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/17, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00101, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00101 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
55. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/18             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/18, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 



domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 481 182 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00102, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00102 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
56. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/19             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/19, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemci za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších 
změn a doplňků ve výši 331 087 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00103, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání,  
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00103  dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
57. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.4, byt č.591/21             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/21, v bytovém domě Osová č.o. 4 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 468 876 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00104, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00104 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
58. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/1             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/1, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00105, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 



podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00105 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
59. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/2             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/2, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00106, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00106 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
60. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/3             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/3, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00107, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00107 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
61. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/4             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/4, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00108, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00108 dle první části tohoto usnesení. 



3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
62. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/6             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/6, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00109, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00109 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
63. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/7             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/7, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00110, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00110 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
64. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/8             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/8, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 013 00111, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00111 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
65. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/9             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/9, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00112, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00112 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
66. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/10             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/10, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00113, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00113 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
67. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/13             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/13, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00114, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy o 
převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00114 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
68. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/14             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 



1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/14, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00115, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00115 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
69. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/15             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/15, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00116, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00116 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
70. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/16             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/16, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 321 334 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00117, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00117 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
71. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/17             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/17, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 



domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00118, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00118  dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
72. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/19             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/19, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 314362 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00119, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00119 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
73. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/20             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/20, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 445 251 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00120, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00120 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
74. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/21             
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/21, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 445 251 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00121, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 



jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00121 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
75. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.6, byt č.593/22            
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/22, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4496/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 390 256 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00122, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00122 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
76. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/2         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/2, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 443 953 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00123, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00123 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
77. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/3         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/3, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00124, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00124 dle první části tohoto usnesení. 



3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
78. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/4         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/4, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č.  09 9 400 013 00125, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00125 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
79. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/5         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/5, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00126, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00126 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
80. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/6         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/6, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00127, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00127 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 
81. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/7         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/7, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00128, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00128 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
82. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/9         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/9, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00129, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00129 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
83. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/10         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/10, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00130, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00130 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
84. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/11         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 



1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/11, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00131, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00131 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
85. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/14         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/14, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00132, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00132 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
86. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/15        
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/15, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00133, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00133 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
87. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/16         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/16, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 



domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00134, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00134 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
88. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/17         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/17, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00135, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00135 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
89. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/18         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/18, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 455 573 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00136, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00136 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
90. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/19         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/19, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4117/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 313 468 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00137, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 



jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00137 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
91. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/20         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/20, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 443 953 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00138, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č.  09 9 400 013 00138 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
92. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/21         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/21, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 443 953 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00139, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00139 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
93. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o.8, byt č.596/22    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/22, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
4414/119592 na společných částech domu č. pop. 596 stávajícímu nájemci za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 382 497 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00140, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje 
Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00140 dle první části tohoto usnesení. 



3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
94. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 8, byt č. 596/1  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/1, v bytovém domě Osová č.o. 8 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 596, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/119592 
na společných částech domu č. pop. 596 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 320 440 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00163, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00163 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
95. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 6, byt č. 593/5  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/5, v bytovém domě Osová č.o. 6 v Brně, v k.ú. 
Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 
na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům za kupní cenu sjednanou způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků 
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a 
doplňků ve výši 456 871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
č. 09 9 400 013 00164, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00164 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
96. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/11  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/11, v bytovém domě Osová č.o. 2 v Brně, 
v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 
5970/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávající nájemkyni za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve 
znění pozdějších změn a doplňků ve výši 482 588 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00165, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání, a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného 
prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec. 
2. pověřit  starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní smlouvy  
o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00165 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



 


