
Informace z usnesení 106. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.2.2014 
 
1. Prodej obecně vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/15 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti k prodeji 
vymezené bytové jednotky č. 579/15 v bytovém domě na ulici Osová 579/2 o jeden měsíc,  
tj. k datu 11.3.2014, nájemkyni na základě její žádosti, kterou odůvodňuje zdlouhavým 
jednáním při řešení hypotéky na odkoupení předmětné bytové jednotky. 
 
2. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kosmonautů 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě 
zvláštního určení na ulici Ul. Kosmonautů č.o.19, ( velikost 4,00 m2 )

  
s účelem užívání sklad 

osobních věcí. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami na dobu neurčitou, za nájemné 600 Kč ročně, tj. 150 Kč čtvrtletně  
a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad osobních věcí. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.3.2014. 
 
3. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny Vltavská 2, byt č. 7, bývalý 
nájemce  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
5 459 Kč za výměnu plastového okna a balkónové stěny v bytě č.7, v bytovém domě na ulici 
Vltavská  č.o.2, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
4. Úhrada nákladů za výměnu okna a balkónové stěny Vltavská 2, byt č. 11, bývalý 
nájemce  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
20 560 Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.11, v bytovém domě  
na ulici Vltavská  č.o.2, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
5. Oprava usnesení RMČ č.17/105 ze dne 12.2.2014 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje část usnesení č.  17/105 ze dne 12.2.2014: 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 324 447 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 372 214 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem. 
Znění výše uvedené smlouvy bylo upraveno právníkem úřadu. Smlouva o nájmu bytu je 
autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
6. Upravený návrh znění Smlouvy o nájmu bytu dle NOZ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje znění Smlouvy o nájmu bytu, která se uzavírá 
s novým nájemcem v případě, že před jejím uzavřením tento uhradí celkovou opravu bytu. 
Tato smlouva musí být v souladu ve smyslu znění Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí 
smlouvě, Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu bytu a Smlouvy o budoucí 



smlouvě o nájmu bytu. Znění výše uvedené smlouvy bylo upraveno právníkem úřadu. 
Smlouva o nájmu bytu je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
7. Upravený návrh znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor a Smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání dle NOZ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje znění Smlouvy o nájmu nebytového prostoru  
a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Smlouva o nájmu nebytového prostoru  
a Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
8. Oprava bytového jádra, Labská 35, byt č.32 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 33, 
v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o.17 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.3.2014.   
 
10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu  
č. 6 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 45, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 28.2.2014. 
 
11. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Starý Lískovec – SPORT 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje poskytnutí reklamních předmětů s logem MČ 
Brno - Starý Lískovec (igelitové tašky, lízátka, mince) při pořádání závodů Přípravkové 
soutěže, organizované Sborem dobrovolných hasičů  Starý Lískovec – SPORT. 
 
12. Návrh obecně závazné vyhlášky SmB, kterou se mění a doplňuje Cenová mapa 
stavebních pozemků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění doplňuje obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa 
stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 10 včetně navržených červeně zvýrazněných 
úprav.  
 
13. Žádost Senergos, a.s. o souhlas se stavbou na pozemku p.č. 1684/28 k.ú. Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 



 
14. Rozpočtové opatření č. 3 – přesun v rámci oddílu požární ochrana 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
15. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektu regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, 
IČO: 277 53 379 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektu regenerace panelového sídliště Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
16. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie 
objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, 
IČO: 277 53 379 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
studie objektu Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
17. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení tržní 
ceny nemovitostí“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Martin Ondrůšek, se sídlem Sobotovice 
202, 664 67 Sobotovice, IČ:70433291 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu„Stanovení tržní ceny nemovitostí“. 
Ukládá OVV informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
18. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení 
chodníku v ul. Karpatská Brno – Starý Lískovec, realizace“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 
612 00 Brno, IČ: 255 15 161 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Prodloužení chodníku v ul. Karpatská Brno – Starý Lískovec, realizace“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 
 
19. Žádost o dotaci – zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s předložením žádosti o dotaci zaměřenou na realizaci úspor energie na 
projekt zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec. 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec pověřit  starostu MČ Brno - Starý 
Lískovec, Bc. Vladana Krásného podáním žádosti o dotaci zaměřenou na realizaci úspor 
energie na projekt zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec. 
Bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného 
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků. 
 



 
20. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno – Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje termíny zajištění prázdninového provozu 
v jednotlivých mateřských školách v městské části Brno, Starý Lískovec, takto: 
 
30.6. – 4.7.2014 MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2 
7.7. –  11.7.2014 ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10  
14.7. – 25.7.2014 MŠ Brno, Bosonožská 4 
28.7. – 8.8.2014 MŠ Brno, Labská 7      
11.8. – 22.8.2014        MŠ Brno, Oderská 2 
 
Pověřuje OSP k předání písemné informace o zajištění prázdninového provozu v mateřských 
školách v městské části Brno, Starý Lískovec na odbor školství MMB, PhDr. Marii 
Klusoňové a jednotlivým ředitelkám mateřských škol ve Starém Lískovci. 
 


