
Informace z usnesení 99. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 5.12.2013 
  

1. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 591/13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec: 
schválit nabídku na prodej bytové jednotky do vlastnictví – bytu č. 13, o velikosti 41,17 m2, 
umístěném v 7. nadzemním podlaží domu č.p. 579 v Brně na ulici Osová, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 579, v obci Brno, k.ú. Starý 
Lískovec, jejímu současnému nájemci Veronice Ruberové, nar. 4.5.1991. 
1. nabídka na prodej bytové jednotky do vlastnictví včetně Akceptace nabídky na odkoupení 
bytu do vlastnictví je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
2. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 8, byt č. 596/8 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/8, 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 
manželům Lubomíru, nar. 27.11.1967 a Aleně, nar. 29.10.1969, Otrubovým, 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 00190, 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. 
 
Ukládá OVV dát výpověď z nájmu bytu manželům Otrubovým. 
 
 
3. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 8, byt č. 596/12 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 596/12, 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 
manželům Tomášovi, nar. 14.10.1974 a Anně, nar. 11.8.1977, Häringovým, 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 00189, 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 00189 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 



4. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/20 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/20, 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 
Jaroslavě Antlové, nar. 2.9.1969, 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 00188, 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 00188 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
5. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 4, byt č. 591/22 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 591/22, v bytovém domě Osová č.o. 4 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 591, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4412/132442 na společných částech domu č. pop. 591 stávající nájemkyni 
Michaele Gremmelové, nar. 15.7.1970, 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 411 517 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu č. 09 9 400 013 00187, 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 00187 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
6. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/22 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/22, v bytovém domě Osová č.o. 2 
v Brně, v k.ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 4345/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícímu nájemci 
Michalu Ruibarovi, nar. 24.7.1973, 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 397 686 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu  
č. 09 9 400 013 00186, 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 00186 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
7. Prodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/2, 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 Taťáně 
Staveníkové, nar. 14.10.1950, 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 00185, 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 00185 dle první části tohoto usnesení. 
3. uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
 
8. Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru, Osová 4, nájemce firma 
BONAPO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje snížení výše  nájemného z důvodu havárie 
rozvodů vody za pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4 firmě 
BONAPO IČO : 18564810, zastoupené paní Naděždou Novotnou, Popůvky 157, 664 41 
Popůvky.  
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení RMČ 
 
 
9. Dodatek k protokolu o odevzdání a převzetí bytových domů svěřených do 
hospodaření městské části Brno – Starý Lískovec sepsaného dne  29.12.1993 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text dodatku k protokolu o odevzdání a převzetí 
bytových domů svěřených do hospodaření městské části Brno - Starý Lískovec sepsaného dne  
29.12.1993 o odevzdání a převzetí aktuálního stavu nemovité věci dle zápisu v katastru 



nemovitostí městské části. Předmětný dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
Ukládá uzavřít dodatek k protokolu o odevzdání a převzetí bytových domů svěřených  
do hospodaření městské části Brno - Starý Lískovec sepsaného dne  29.12.1993 o odevzdání  
a převzetí aktuálního stavu nemovité věci dle zápisu v katastru nemovitostí městské části mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec,                      
IČO : 4499278509, zastoupená Bc. Vladanem Krásným, starostou městské části  a Statutární 
město Brno, Magistrát města Brna, Bytový odbor, IČO 4499278500, zastoupený Mgr. Jiřím 
Lahodou, vedoucím odboru. 
Pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
 
10. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Kurská 2, paní Olga 
Perglová, nar. 5.8.1980 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor sklepní 
místnosti sušárny na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru  v  bytovém  domě  
na ulici   Kurská   č.o. 2  ( velikost 6,80  m2  )  žadatelce,  bytem  Kurská č.o.2, 625  00 Brno  
s účelem užívání střižna videí. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami na dobu neurčitou za nájemné 8 160 Kč ročně , tj. 2 040 Kč čtvrtletně   
a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené 
s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.2.2014. 
 
 
11. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
12. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.35  
o velikosti 1+kk v bytovém domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.17, Brno,  
na dobu určitou, 1 roku, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.12.2013.   
 

13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 43, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno, velikost 2+kk, na dobu určitou, 2 roky, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.12.2013.  
 
 
 
 



14. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.1, Brno, velikost 2+kk, na dobu určitou, 2 roky, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.12.2013.   
 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. P5, v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č.o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č.31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
18. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné 
a 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.37, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2014.  
 
19. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.1, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na 



ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné 
a 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.11, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o. 2, Brno, na dobu neurčitou, regulované nájemné 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2014.  
 
 
20. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.7, o velikosti 2+kk, v bytovém domě  
na ulici Vltavská č.o. 2, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec  
do 15.12.2013. 
 
 
21. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 1+kk, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 1. 2014.  
 
 
22. Přechod nájemního práva dle §706 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  přechod nájemního práva k bytu č. 32, 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce na syna. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Labská  
č.o. 29, Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
23. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 27, ulice Labská č.o.35, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00177 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.27, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00177 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6, ulice Labská č.o.31, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00086 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.6, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00086 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 



 
25. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 22, ulice Sevastopolská č.o.5, Brno, velikost 
3+1 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00159 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.22, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00159 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
26. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 7, ulice Kurská č.o.2, Brno, velikost 2+kk 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00158 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.7, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00158 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
27. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 18, ulice Labská č.o.31, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00174 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.18, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, Brno – Starý 
Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00174 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
28. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 27, Ulice Kosmonautů č.o.23, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 13 00084 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.27, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno – 
Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 13 00084 smluvním stranám 
k podpisu do 31.12.2013. 
 
 
29. Podnájem bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. 11, o velikosti 2+kk, v bytovém 
domě na ulici Kurská č.o. 8, Brno, na dobu určitou od 4.12.2013 do 1.4.2014. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec  
do 15.12.2013. 
 
 
 
 
 



30. Společný  nájem  k  bytu č. 24, Kurská č.o. 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 24, v bytovém domě  
na ulici Kurská č.o. 2, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 24, v bytovém domě na ulici Kurská  
č.o. 2, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva   
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2013.   

 
31. Společný  nájem  k  bytu č. 20, Sevastopolská č.o. 9, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 20, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 20 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce,  
tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2013.  

 
 
32. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 33, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 175 616 Kč, reg. č. 014/13, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli M.Š., bytem Tilhonova 56a. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 175 616 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 19 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno, vel. 
1+kk, cena oprav 187 060 Kč, reg. č. 015/13 smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, žadateli D.Z., bytem Karpatská 1. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 187 060 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 3. 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2013.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.1.2014. 
 
 
33. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu se 
Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno–Starý 
Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ Brno–Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 
určila na svém 29. jednání konaném dne 18.11.2013, že byt na Ulice Kosmonautů č.o. 23, 
Brno, byt č. 27,  velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený. 
 
 



 
34. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, nájemci, Osová č.o. 6, byt č. 
19, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje finanční podíl ve výši 50 000 Kč na opravu 
bytového jádra v bytě číslo 19, v bytovém domě na ulici Osová č.o. 6. 
 
 
35. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
36. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ, Brno, Labská 7  ve výši 
3.999,- Kč. 
 
 
37. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her  
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o regulaci provozu 
loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. 
 
 
38. Připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna – posunutí termínu realizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec revokovat usnesení č. 1 schválené na 
XVI. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 11. 11. 2013:  
ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí transferu Magistrátu města Brna ve výši 200 
tis. Kč na připojení objektu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, k Metropolitní síti města 
Brna a  
schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání.  
 
2)   doporučuje   Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit poskytnutí transferu městu 
Brnu pro rok 2014 ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu připojení objektu ÚMČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4 k Metropolitní síti města Brna. Transfer bude poskytnut v roce 
2014,  
a pověřit  RMČ Brno-Starý Lískovec provést v roce 2014 rozpočtové opatření, kterým  
se realizuje poskytnutí transferu městu Brnu. 
 
39. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajištění zimní údržby chodníků a schodů na 
celém území MČ Brno – Starý Lískovec, oslovení k podání cenových nabídek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje do ukončení jednacího řízení bez uveřejnění pro 
veřejnou zakázku Letní a zimní údržba chodníků na celém území MČ Brno – Starý Lískovec 



v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“, pro zajištění zimní údržby chodníků zadávací 
podmínky, které jsou autorizovanou přílohou č. 2 tohoto bodu jednání a oslovení níže 
uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 

� .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746 
� ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 2655/17, 612 00 Brno, IČ 64509931 
� Skala David, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí, IČO 74594232  
� Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČO 62095773 
� AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,  

IČ 49356089 
� FALKY spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
� Roman Šustr, Raisova 491/11, 634 00 Brno, IČ 40969371 
� SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 25638955 

 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 6. 12. 2013. 
 
 
40. Zpráva zadavatele k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba chodníků na celém 
území MČ Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Zprávu zadavatele zpracovanou podle ustanovení  
§ 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Letní a zimní údržba chodníků na celém území 
MČ Brno – Starý Lískovec“.  
 
 
41. Zpráva zadavatele k veřejné zakázce „Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, 
obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Zprávu zadavatele zpracovanou podle ustanovení  
§ 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, 
obsluha odpadkových košů a likvidace černých skládek odpadů na celém území MČ Brno – 
Starý Lískovec“. 
 
 
42. „Smlouva o výpůjčce“ – výpočetní technika vč. software – prodloužení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ uzavřenou mezi Českou 
republikou  - Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 
Praha 2, IČ 00551023 jednající Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru centrálních 
nákupů, právní podpory  a správy majetku na straně půjčitele a  Statutárním městem Brnem, 
MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, IČ 44992785, zast. starostou  
Bc. Vladanem Krásným na straně vypůjčitele. 
Předmětem této smlouvy je výpočetní technika vč. software, která je nedílnou přílohou 
smlouvy o výpůjčce. 
Tato smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ jejím podpisem do 5.12.2013. 



43. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce sloupů VO – TSB a.s. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce  
č. 0945000900084, jejímž předmětem je rozšíření vypůjčených míst na stožárech, uvedených 
o výpůjčce a dodatcích č. 1 a 3 o místa zast. tramvaje Osová – VO č. S 1270-019  
a ul. Oderská před EKO gymnáziem – VO č. S – 0784 – 021. Dodatek bude uzavřen mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec zastoupenou starostou  
Bc. Vladanem Krásným a firmou TSB, a.s., Barvířská 5, Brno zastoupenou Ing. Jaromírem 
Machálkem, generálním ředitelem. Pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
44. Vymáhání peněžité pohledávky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu  
na částku 799 972,- Kč s příslušenstvím proti společnosti WELLCO Brno s.r.o., IČ: 253 
37 009, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno. 
Ukládá OVV zajistit podání návrhu na vydání platebního rozkazu na soud. 
 
 
45. Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  
včetně příslušenství  u níže  uvedených osob : 
 
Petr Patočka, Labská 37, č.b. 5, Brno, dluží za období od prosince r. 2012 do září r. 2013 
částku 104 150,- Kč, 
Miroslava Ministrová a František Urban, Kosmonautů 19, č.b. 24, Brno, dluží za období od 
prosince r. 2012 do srpna r. 2013  částku 66 942,- Kč, 
Marie a Pavol Polákovi, Labská 35, č. b. 26, Brno, dluží za období od prosince r. 2012 do září 
r. 2013 částku 110 240,- Kč, 
Růžena Fajnorová, Kosmonautů 17, č.b. 2, Brno dluží za období od prosince r. 2012 do září r. 
2013 částku 109 478,- Kč, 
Dana Škopková, Labská 31, č.b. 9, Brno, dluží za období od prosince r. 2012 do září r. 2013 
částku 90 770,- Kč, 
Michaela Rennerová, Kosmonautů 17, č.b. 37, Brno, dluží za období od listopadu r. 2012 do 
července r. 2013 částku 48 869,- Kč, 
Emílie Junaštíková, Kosmonautů 23, č.b. 10, Brno, dluží za období od  prosince r. 2012 do  
května r. 2013 částku 17 034,- Kč, 
Šárka Králová, Sevastopolská 11, č.b. 31, Brno, dluží za období od srpna r. 2012 do září r. 
2013 částku 23 700,- Kč, 
Radovan Pakosta, Kyjevská 3, č.b. 10, Brno, dluží za období od září r. 2012 do září r. 2013 
částku 69 368,- Kč, 
Petr Jirák, Kurská 8, č.b. 25, Brno, dluží za období od září r. 2012 do září r. 2013 částku 
71 664,- Kč, 
Hana Budíková, Sevastopolská 1, č.b. 24, Brno, dluží za období od prosince r. 2012 do září r. 
2013 částku 49 500,- Kč, 
Pavel Novosadský , Vltavská 17, č.b. 13, Brno, dluží za nedoplatek na vyúčtování plnění za r. 
2012 částku 4 354,- Kč, 
Mgr. Vladimír Svoboda, Kurská 4, č.b. 3, Brno,  dluží za nedoplatek na vyúčtování  plnění za 
r. 2012 částku 1 199,- Kč, 



Pavel a Marie Kozákovi, Sevastopolská 3, č.b. 9, Brno, dluží za období od  září r. 2012 do 
července r. 2013, částku 53 823,- Kč, 
Jan Kopáček, Kosmonautů 17, č.b. 49, Brno, dluží za období od listopadu r. 2011 do července 
r. 2013 částku 9 940,- Kč, 
Květoslava Winklerová, Kosmonautů 23, č.b. 27, Brno, dluží za období od června r. 2013 do 
září r. 2013 částku 7 436,- Kč, 
Roman Kozák, Kurská 6, č.b. 1, Brno, dluží za období od března r. 2013 do září r. 2013 
částku 19 230,- Kč.  
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
46. Vyklizení bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením : 

- bytu č. 28 o velikosti 3+1 na ul. Dunajská 43 v Brně proti  Růženě Nunvářové  
- bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ul. Labská 37 v Brně proti manželům Petru a Petře 

Muchovým 
- bytu č. 18 o velikosti 3+1 na ul. Dunajská 39 v Brně proti Marcele Fackenbergové. 

Exekuce provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, 
Brno.  
Ukládá OVV podat návrhy na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu 
Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 
 
47. Souhlas s posílením investičního fondu a nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ 
Bosonožská 9 do rozpočtu zřizovatele 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec dává souhlas k tomu, aby Základní škola Bosonožská 9 část 
svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu, a to ve výši 20 000 Kč. 
Ukládá Základní škole Bosonožská 9 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele  
ve výši 255 777,30 Kč. 
 
 
48. Rozpočtové opatření č.36 – odvod ZŠ Bosonožská, přesuny v rámci sociálních služeb 
a veřejné zeleně, navýšení DDHM 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


