
Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 23.4.2014 
 

 
1. 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 33. jednání 
konaném dne 7.4.2014, že byt 

� Kyjevská č.o. 1, byt č. 30,  velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený 
� Kyjevská č.o.3, byt č. 13,  velikost 3+1 – bude pronajat jako předem opravený. 

 
 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1, ulici Sevastopolská č.o.9, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00109 o zániku nájmu bytu k bytu č.1,  
o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, Brno – Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Martinou Chrástovou (Štanglovou), 
nar.21.3.1979. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00109 smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2014. 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 47, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.17, Brno, s panem Milanem Růžičkou, nar. 18.6.1950, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího bytu 
zvláštního určení č. 17, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno a vyklizený 
předá MČ Brno – Starý Lískovec. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 47, o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.17, Brno, s panem Milanem Růžičkou, nar. 18.6.1950, na dobu určitou dvou let,  
regulované nájemné,  za podmínky, že ukončí nájem stávajícího bytu zvláštního určení č.17, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno a vyklizený předá MČ Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2014.   
 
4. Pronájem volných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk dle čl. 2, bodu č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý 
Lískovec – pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru 
sociálního dle čl. 2, odst. 4 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, žadateli 
J.P., bytem K babě 21, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, velikost 1+kk dle čl. 2, bodu  
č. 2 Způsobu pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Starý Lískovec – pronájem bytu 
při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 4 
Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, žadateli P.R., bytem Ant.Macka 10, 
Brno.  
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k  bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.8, Brno, 
velikost 1+kk, v Brně-Starém Lískovci, na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné. 
 



Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  
do 31.5.2014. 
 
5. Postoupení smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 5, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2014.  
 
6. 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. 23, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 9 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 31.5.2014. 
 
7. 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. 28, 
v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 6 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 31.5.2014. 
 
8. 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. 28, 
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 31.5.2014. 
 
9. 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. 7, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 31 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 31.5.2014. 
 
10. 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. 9, 
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 31.5.2014. 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P1, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.5.2014. 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P2, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.5.2014. 
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4  ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P7, 
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 31.5.2014. 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P5, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.5.2014. 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P4, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.5.2014. 
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. P3, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 33 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 31.5.2014. 
 
17. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2014 nenavyšovalo nájemné  
za pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání)  
a pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem 
růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2014 činí 1,4%. 
 
18. Oprava v MŠ Bosonožská 4, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje havarijní opravu kanalizace u objektu MŠ Brno, Bosonožská 4. 



Souhlasí s tím, aby OSBB vyhlásil a zpracoval nabídkové řízení na výběr zhotovitele pro havarijní opravu 
kanalizace u objektu MŠ Brno, Bosonožská 4. 
Ukládá OSBB informovat o tomto usnesení ředitelku mateřské školy, Mgr. Šárku Pantůčkovou. 
 
19. Úprava bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č.o. 19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úpravu bytu č. 5 v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ul. 
Kosmonautů č.o. 19, který má v nájmu ParaCENTRUM Fénix, občanské sdružení v celkové finanční výši 
dle přiloženého  položkového rozpočtu, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, 349 072,95 Kč 
bez DPH (401 434 Kč včetně DPH). 
Souhlasí s tím, aby se městská část Brno – Starý Lískovec na této úpravě podílela finanční částkou ve výši 
100 000,-Kč včetně DPH. 
Ukládá vedoucí OSBB, aby o tomto usnesení informovala Bytový odbor Magistrátu města Brna. 
 
20. Řešení poplatků a úroků z prodlení u dlužníků na nájmu obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit  
s následujícím postupem při řešení dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu z pronájmu obecních bytů ve správě MČ Brno – Starý Lískovec: 
 
1. Nájemcům, jejichž dluh na nájemném vznikl do 30. 9. 2014 a zaplatí celou jistinu nejpozději  

do 30. 9. 2014, bude prominuto 100 % poplatků a úroků z prodlení. 
2. V konkrétních případech bude o prominutí 100% poplatků a úroků z prodlení rozhodovat Rada  

či Zastupitelstvo městské části Brno – Starý Lískovec, dle výše dlužných poplatků z prodlení.  
3. Pokud dlužníci do 30. 9. 2014 celou jistinu neuhradí, budou poplatky a úroky  

z prodlení vymáhány v plné výši spolu s jistinou. 
4. Pokud dluh na nájemném z bytu vznikne po 30. 9. 2014, bude se obecně postupovat tak,  

že po dlužníkovi bude vymáhána jistina spolu se 100% poplatků a úroků z prodlení. 
5. Tento postup se nebude týkat dluhu, který byl uhrazen před účinností tohoto usnesení. 
 
21. Stanoviště separace skla ul. Čermákova   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odstraněním 2 ks nádob na separaci skla ze stanoviště v pásu 
silniční zeleně ul. Čermákova zástavba RD. 
Ukládá odboru všeobecnému zaslat Odboru životního prostředí Statutárního města Brna žádost o odstranění 
nádob.  
 
22. Žádost  MŠ Bosonožská 4 o vydání povolení ke kácení dřevin  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Quercus robur (dub letní) rostoucího  
na pozemku p.č. 2413 k.ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 4, dle žádosti MŠ Bosonožská 4  
ze dne 14. 4. 2014, z důvodu havárie kanalizace, bez náhradní výsadby a za podmínky,  
že žadatel provede skácení na vlastní náklady. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením.   
 
23. Skončení nájmu – p. A. Bašný a další pronájem části pozemku p.č. 2405/45 k.ú. Starý Lískovec – 
Jana Kliská – novinový stánek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o skončení nájmu části pozemku p.č. 2405/45 k. ú. Starý 
Lískovec ke dni 30. 4. 2014. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti - části pozemku p. č. 2405/45 o výměře 7,6 m2 pro 
umístění pevného stánku pro prodej tiskovin, tabákových výrobků a balených cukrovinek, mezi Statutárním 
městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Bc. Vladanem Krásným a paní Janou 
Kliskou, IČ 1082086, bytem Nádražní 779, Rosice u Brna, od podpisu smlouvy oběma stranami podle 
návrhu, který je přílohou zprávy. 



Nájemné je stanoveno ve výši 17 000,- Kč. 
 
24. Žádost Senergos, a.s. o souhlas se stavbou na pozemku p. č. 1684/28 k. ú. Starý Lískovec - 
pokračování 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou „Brno, VN1375-zaústění do VR Labská“ na svěřeném 
pozemku p.č. 1684/28 k.ú. Starý Lískovec. 
Ukládá OVš sdělit toto stanovisko Rady MČ společnosti Senergos, a.s. 
 
25. Pronájem pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pachtovní smlouvu na zahradu, která bude uzavřena mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Bc. Vladanem Krásným a 
Ing. Ondřejem a Ing.Gabrielou Řeháčkovými ve věci pachtu pozemku p. č. 140 k.ú. Starý Lískovec – 
zahrada (477 m2). 
Ukládá OVš předložit předmětnou pachtovní smlouvu oběma stranám k podpisu. 
 
26. Žádost o prominutí a vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje, aby byl paní žadatelce, bytem Vltavská 17, 625 00 
Brno, vrácen poplatek za odtah vozidla při blokovém čištění dne 7.4.2014. 
 
27. Změna dispozic hřiště – grafický návrh – U pošty 1 – 9 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje, aby firma Hřiště, s.r.o., postupovala při realizaci 
rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku ulic U pošty 1 – 9 v souladu se smlouvou a podle grafického návrhu  
č. III., který kompletně upravuje dispoziční řešení hřiště.  
Ukládá OVŠ předložit do příští RMČ dodatek ke smlouvě. 
 
28. Žádost  o umístění suchého WC 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje umístění suchého WC provozovateli stánku 
s pečivem na zastávce MHD Dunajská,  panu Levonu Manukyanovi, bytem Syrovická 814, 664 61 Rajhrad. 
 
29. 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 00017 – 099 300 14 00025, 
které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení. 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv ke dni 25.4.2014 a OSP k rozeslání těchto smluv  
a informování žadatelů. Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou 
organizací na její účet. 
 
30. Smlouva o uměleckém vystoupení – akce „Den radnice“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o uměleckém vystoupení mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a ALL STARS AGENCY s.r.o.  
na straně druhé. Předmětem této smlouvy je vystoupení umělce Vládi Hrona na akci „Den radnice“, která  
se koná dne 27.9.2014. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Smlouva o uměleckém vystoupení je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Ukládá OSP zabezpečit podpis smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 



31. Schválení předběžného oznámení na akci: „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu 
Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předběžným oznámením na akci: „Výměna zábradlí a zasklení 
balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“ podle ustanovení § 86 zákona  
č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. ze dne 18.4.2014, jež je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 623 00 Brno, k plnění mandátní 
smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu. 
 
32. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku okolo stávajících 
pískovišť, která jsou součástí ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 12 00026 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku okolo 
stávajících pískovišť, která jsou součástí ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno – Starý Lískovec“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou ZEMAKO, s.r.o. zastoupenou Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti se sídlem Bohunická 
cesta 9, 664 48 Moravany u Brna, IČ: 255 04 011, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je 
v obou variantách přílohou tohoto bodu jednání. 
 
33. Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení SPOD, transfery městu a zájmovým organizacím, aj. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 7, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

34.Smlouva o převzetí dluhu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí dluhu mezi Klárou Kuchtovou, 
bytem Vltavská 2, 625 00 Brno, na straně jedné,  Ivetou Zmorayovou, bytem Markéty Kuncové 4, 615 00 
Brno, na straně druhé a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně třetí. 
Předmětem této smlouvy je převzetí dluhu, který vznikl v důsledku neplacení nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná  s užívání bytu č. 3 na ul. Vltavská 2 v Brně – Starém Lískovci.. Smlouva o převzetí dluhu je 
přílohou tohoto bodu jednání.    
Ukládá OVV předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám bezodkladně. 
 
 
 
 
 
 
 


