
Informace z usnesení 108. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.3.2014 
 

 
 
1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 09 2 500 04 00030, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání.  
Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 
04 00030 smluvním stranám k podpisu. 
 
2.Stanovy Společenství vlastníků – Osová 579/2 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 23 schválené na své 107. schůzi 
konané dne 12.3.2014 a schvaluje znění Stanov Společenství vlastníků Starý Lískovec  
č.p. 579, Brno.Znění výše uvedených Stanov bylo zkontrolováno právníkem úřadu.Stanovy 
Společenství vlastníků Starý Lískovec č.p. 579, Brno jsou autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání. 
 
3.Opravy bytových jader 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje : 

1/  Finanční podíl OSBB na opravě bytového jádra ve výši 80 000 Kč s tím, že nájemce bytu 
provede se souhlasem OSBB opravu bytového jádra dle vlastních představ a na vlastní 
náklady, po dokončení prací, kontrole  a doložení daňových dokladů OSBB bude nájemci 
proplacen finanční podíl ve výši  80 000 Kč. 
 
2/ Standardní provedení opravy bytového jádra a elektroinstalace bez finančního podílu 
nájemce bytu v havarijních případech plně na náklady OSBB, nejvíce však do výše  
120 000 Kč  (tato částka zahrnuje práce zednické, instalo a elektro), bez možnosti volby úprav 
a výběru zařizovacích předmětů ze strany nájemce předmětného bytu.  
 
4. Žádost o prominutí poplatků z prodlení a o splátkový kalendář – Josef Novosád,  
nar. 11.3.1953, bývalý uživatel bytu č. 23 na ul. Vltavská č.o. 21 v Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatků z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání 
ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 116 061,61 Kč z celkové částky 
Exekutorským úřadem Brno – venkov vypočtených poplatků z prodlení ve výši 116 061,61 
Kč panu Josefu Novosádovi, bývalému uživateli bytu č. 23 na ul. Vltavská č.o. 21 v Brně – 
Starém Lískovci s tím, že po odečtu již vymožené částky 53 580 Kč je povinen zbývající část 
poplatků z prodlení ve výši 62 481,61 Kč uhradit. Rovněž po zaplacení dlužné částky 
vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu za 
období od měsíce května r. 2008 do měsíce ledna r. 2011 ve výši 82 260 Kč je povinen 
příslušenství v plné výši uhradit.   
 

5. Vyhodnocení plnění plánu VHČ za rok 2013 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyhodnocení plnění plánu VHČ MČ Brno – Starý 
Lískovec za rok 2013, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
 



6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2014 zájmovým organizacím 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno - Starý Lískovec  a mezi příjemci dotací s čísly smluv 099 
300 14 00009, 099 300 14 00010, 099 300 14 00011, 099 300 14 00012, 
 
Klub důchodců – nová zástavba                             5 000,- Kč 
Klub důchodců – stará zástavba                             5 000,- Kč 
Knihovna Jiřího Mahena                                    15 000,- Kč   
Svaz tělesně postižených                                           10 000,- Kč 
 
které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení 
Pověřuje  starostu podpisem těchto smluv ke dni 31.3.2014 a OSP k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. 
 
7. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 38.700 Kč 
a dále vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši  261.162,75 Kč. 
 
8. Prostor pro volební kampaň ve Starolískovecké zpravodaji 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidátů v rámci volební 
kampaně před volbami do Evropského Parlamentu na stránkách Starolískoveckého zpravodaje 
v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm)  za poplatek 3.000,-Kč  bez DPH. 
 
9. Žádost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., o souhlas s kácením dřevin 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením Taxus baccata (pod č. 11,12,18 
inventarizace) rostoucích na pozemcích veřejné zeleně p.č. 2432/13, 2432/12 a 2432/11 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Sevastopolská 2,4,6, Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´, Symphoricarpos 
albus (č. 24 inventarizace) rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2432/8 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Sevastopolská 12, Forsythia x intermedia (č. 27 inventarizace) rostoucí  
na pozemku veřejné zeleně p.č. 998/7 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kurská (Jemelkova)  
a Symphoricarpos albus (č. 32 inventarizace) rostoucího na pozemku veřejné zeleně  
p.č. 2416/11 k.ú. Starý Lískovec ul. Bosonožská 13, dle žádosti Brněnské vodárny  
a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, ze dne 7. 2. 2014, z důvodu V. etapy stavby 
– Brno, Starý Lískovec – oprava vodovodu vnitřní vystýlkou a za podmínky, že žadatel 
provede skácení a náhradní výsadbu dřevin, spočívající ve výsadbě 1 ks Platanus x hispanica 
(syn. Acerifolia) o velikosti obvodu kmene 14-16 cm, výška nasazení koruny 2,20 m, na 
vlastní náklady a uzavře s vlastníkem pozemku zastoupeném Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, smlouvu o náhradní výsadbě. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 1684/169 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 1-15 vnitroblok.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením a předložit ke schválení 
smlouvu o náhradní výsadbě do 30. 4. 2014.  
 
10. Žádost KOMFORT stavební firma, a.s., o souhlas k řezu a kácení dřevin 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s řezem Pinus nigra (pod č. 1 výkresu), Picea 
pungens (pod č. 2 výkresu), Pinus sylvestris (pod č. 3 výkresu), Pyracantha coccinea  
a Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (pod č. 4 výkresu), Juniperus sabina L. (pod č. 6 výkresu), 
Prunus serrulata ´Kanzan´ (pod č. 7 výkresu), Sorbus aria (pod č. 8 výkresu) a se skácením  
1 ks Picea abies (pod č. 5 výkresu), dle žádosti KOMFORT stavební firma, a.s., Křenová 72, 
602 00 Brno, ze dne 19. 3. 2014, z důvodu zateplování fasády ZŠ Labská 27 a za podmínky, 



že žadatel provede řez a skácení na vlastní náklady, specializovanou arboristickou firmou, dle 
Standardů péče o přírodu a krajinu - Řez stromů SPPKA02 002:2012 a do 31. 3. 2014. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 28. 3. 2014.  
 
11. Strategie parkování ve městě Brně 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Návrhovou část Strategie parkování  
ve městě Brně, jejímž zpracovatelem je na základě rozhodnutí Rady města Brna, společnost 
Brněnské komunikace a.s., s následujícími připomínkami: 
 

- parkování a odstavování nákladních vozidel na ulici Martina Ševčíka pouze za 
předpokladu, že bude infrastruktura vedena z dálnice. V žádném případě nebude 
vedena obytnou zónou.  

- V rámci návrhového systému OPS s rezidentním parkováním souhlasíme 
s parkováním vozidel do 2,5 t. 

- Provozní doba rezidenčního stání: Ne 18:00 – 24:00, Po 00:00 – 06:00 a 18:00 – 
24:00, do pátku viz. Po, Pá 00:00 – 06:00. Dále do neděle do 18:00 volně. 

 
Dále schvaluje vyplněný dotazník Strategie parkování ve městě Brně – Návrhová část, body 
1 -10, vč. připomínek bod 11. 
 
12. Pojistná smlouva č. 6302659748 o komplexním pojištění vozidla – NAMÍRU  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 6302378006  
na přívěsný vozík NP-7 N1, který bude provozován Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
MČ Brno-Starý Lískovec mezi Kooperativa pojišťovna, a.s. Vinna Insurance Group,  
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika a Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno, zastoupenou Bc. Vladanem 
Krásným, starostou. Předmětem  této smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla a havarijní pojištění a poskytnutí asistenční služby.Pojistná smlouva  
č. 6302659748 o komplexním pojištění vozidla - NAMÍRU je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu této smlouvy.  
 
13. Rozpočtové opatření č.5 – převod finančních prostředků z VHČ do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
v souladu s článkem 76, odst. 51 Statutu města Brna převod finančních prostředků ve výši 
10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2012, tj. 3 559 896 Kč, do hlavní činnosti a schválit rozpočtové opatření č. 5, 
které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
14. Připojení k Metropolitní síti m ěsta Brna – změna výše poskytnutého transferu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1)  doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec revokovat usnesení schválené  
na XVII. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 18. 12. 2013:  
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  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  pověřuje RMČ Brno-
Starý Lískovec provést v roce 2014 rozpočtové opatření, kterým se realizuje poskytnutí 
transferu městu Brnu.. 



 
2)  doporučuje   Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit poskytnutí transferu městu 
Brnu pro rok 2014 ve výši 181 tis. Kč na realizaci projektu připojení objektu ÚMČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4 k Metropolitní síti města Brna a pověřit  RMČ Brno-Starý 
Lískovec provést rozpočtové opatření, kterým se realizuje poskytnutí transferu městu Brnu. 
 
15. Prodej obecní 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 další jeden 
měsíc, tj. k datu 11.4.2014, nájemkyni Andree Březinové, nar. 19.6.1979, na základě její 
žádosti, kterou odůvodňuje zdlouhavým jednáním při řešení hypotéky na odkoupení 
předmětné bytové jednotky. 
 

16. Smlouva o spolupráci  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně příjemce a společností 
LiveMems, s.r.o., se sídlem Ulice Kosmonautů 11, 625 00 Brno, IČ: 29376378, na straně 
poskytovatele. Předmětem smlouvy je  úprava spolupráce v oblasti poskytování mediálních 
služeb a v oblasti výukové spolupráce se základními školami zřízenými MČ Brno – Starý 
Lískovec.Ukládá OVV zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami.  
 
17. Spolufinancování zateplení ZŠ Brno, Labská 27 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
poskytnutí transferu městu Brnu pro rok 2014 ve výši 4 076 tis. Kč na spolufinancování 
zateplení ZŠ Labská 27 a pověřit RMČ Brno-Starý Lískovec provést rozpočtové opatření, 
kterým se realizuje poskytnutí transferu městu Brnu. 
 
18. Zadání veřejné zakázky a schválení stavebních prací na akci „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech 
na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3“ 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje stavební práce na akci „Výměna zábradlí  
a zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech  
na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3“a souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, v souladu s mandátní smlouvou č. 09 9 500 08 00114 zahájila činnost 
pro zadání veřejné zakázky na akci :„Výměna zábradlí a zasklení balkonů včetně nových 
dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 
1,3“. Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, 
k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu z RMČ Brno – Starý Lískovec.  
 
19. Pověření k zastupování Statutárního města Brna, Městské části Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pověření pana Mgr. Vítězslava Oravy, zaměstnance 
Odboru vnitřních věcí  ÚMČ Brno – Starý Lískovec k podpisu notářského zápisu o schválení  
stanov společenství vlastníků pro domy Brno, Osová 2,4,6,8. 
 
 

 

 

 


