
Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 27.8.2014 
 

 
1. 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. 46, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 
č.o.17, Brno, za podmínky, že žadatel ukončí nájem stávajícího bezbariérového bytu č. 1, o velikosti 1+1  
v bytovém domě Tržní č.o. 2, Brno a vyklizený předá OSM MMB, Husova 3. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 46, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č.o.17, Brno, za podmínky, že žadatel ukončí nájem stávajícího bezbariérového bytu č. 1, o 
velikosti 1+1 v bytovém domě Tržní č.o.2, Brno a vyklizený předá OSM MMB, Husova 3. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2014.   
 
2. 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.9, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno na dobu určitou 2 let, regulované nájemné.       
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2014.  
 
3. Žádost o splátkový kalendář – bývalý nájemce bytu č. 26 na ulici Labská č.o. 35 v Brně – Starém 
Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit  
se sepsáním splátkového kalendáře s bývalým nájemcem bytu č. 26 na ulici Labská č.o. 35, Brno – Starý 
Lískovec,  na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním 
předmětného bytu za období od měsíce května r. 2012 (alikvotní část) do měsíce července r. 2014 ve výši 
233 157 Kč bez příslušenství. 
 
4. Žádost o umístění lavičky Dunajská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění 1 ks lavičky Sonáta do veřejné zeleně před domem 
Dunajská 9, dle žádosti pí Evy Lipovské, Dunajská 9, 625 00 Brno a doplněné souhlasem Společenství 
vlastníků Dunajská 9.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014 a zajistit zhotovení díla  
do 30. 9. 2014.    
 
5. Souhlas vlastníka pozemku ke kácení dřevin ve veřejné zeleni ulice Kosmonautů – Příčky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 9 ks Robinia pseudoaccacia (trnovník akát),  
1 ks Juglans regia (ořešák královský), 2 ks Pinus nigra (borovice černá), 1 ks Acer pseudoplatanus (javor 
klen) a 1 ks Picea abies (smrk ztepilý),  rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 1684/23 k.ú. Starý 
Lískovec, ulice Kosmonautů – Příčky, dle Znaleckého posudku č. 274-6/2014 ze dne 13. 6. 2014.  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit kácení do 31. 3. 2015.   
 
6. Žádost SVJ Vltavská 15 o vykácení stromu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 1 ks Quercus coccinea (dub šarlatový),  rostoucího 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2249/15 k.ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 15, dle žádosti SVJ Vltavská 15, 
Brno, 625 00. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014.   
 
 
 



7. Žádost o odstranění laviček Mikuláškovo nám. 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje odstranění 2 ks laviček z veřejné zeleně před domem 
Mikuláškovo náměstí 2, dle žádosti Společenství vlastníků Mikuláškovo náměstí 1,2, Mikuláškovo náměstí 
562/2, 625 00 Brno. Důvodem je doručení podpisové listiny dne 2. 6. 2014 vlastníků bytů Mikuláškovo 
nám. 2, ve které se 19 vlastníků bytů, z celkového počtu 22, vyjádřilo pro neodstranění laviček.   
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014. 
 
8. Žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Dunajská 21 o vydláždění prošlapu ve veřejné 
zeleni p.č. 2314/1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zhotovení úpravy veřejné zeleně p.č. 2314/1 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Dunajská 21, spočívající v položení dvouřadého uspořádání dlaždic do prošlapu, dle žádosti Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Dunajská 21, Brno, Dunajská 173/21, 625 00 Brno. 
Souhlasí s předmětnou úpravou za využití dlaždic dostupných u objednatele.  
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014 a zajistit zhotovení díla  
do 31. 10. 2014.    
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV SmB č.12/2012,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ve znění OZV SmB č.12/2013 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky SmB č.12/2013: 
Navrhuje poplatek pro poplatníka na r. 2015 ve výši 500,-Kč v sazbách:  
a) z částky 70,-Kč za kalendářní rok (na provoz systému nakládání s komunálním odpadem) a  
b) z částky 430,- za kalendářní rok – skutečné náklady z předchozího kalendářního roku.  
 
10. Žádost MŠ Kosmonautů 2 o vydání povolení ke kácení dřevin 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula (bříza bílá, pod č. 26 ZP), 1 ks 
Betula pendula (bříza bílá, pod č. 28 ZP) a 1 ks Malus sp. (jabloň, pod č. 29 ZP),  rostoucích na pozemku 
p.č. 2470 k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 2. 
Nesouhlasí se skácením 1 ks Betula pendula (bříza bílá, pod č. 27 ZP) a 1 ks Pinus sylvestris (borovice 
lesní, pod č. 30 ZP), dle žádosti Mateřské školy, Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvkové organizace,  
se sídlem ulice Kosmonautů 2/629, 625 00 Brno, IČO 70435995. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014.   
 
11. Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno – Starý Lískovec,  
o vykácení keřů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks tisu a 1 ks cypřiše rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 1684/164 k.ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny 27, dle žádosti Římskokatolické farnosti  
u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno – Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 27, 625 00 Brno  
a za podmínky, že žadatel provede skácení a náhradní výsadbu na vlastní náklady. Náhradní výsadba bude 
spočívat ve výsadbě půdopokryvných či nízkých keřů a na stanovišti káceného tisu. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 10. 9. 2014 a předložit ke schválení 
smlouvu o náhradní výsadbě do 30. 9. 2014.   
 
12. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápisy z jednání škodní a likvidační komise konané  
dne 22.8.2014. 



 
13. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úseky místních komunikací – chodníků v k.ú. Starý Lískovec,  
na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění autorizované přílohy č. 3 
bodu tohoto jednání. 
Výjimku  tvoří místní komunikace Netroufalky – chodník podél komunikace od křižovatky s Jihlavskou  
po odbočku do Fakultní nemocnice Bohunice, na které bude zimní údržba zajišťována. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit Odbor dopravy Magistrátu města Brna nejpozději 
do 1. 9. 2014. 
 
14. Vyklizení bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 9 o velikosti 1+0  
na ul. Sevastopolská 7 v Brně, podání žaloby o vyklizení bytu č. 30 o velikosti 3+1  
na ul. Kurská 4 v Brně. 
Ukládá OVV podat žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
15. Rozpočtový výhled 2016 – 2019 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh 
rozpočtového výhledu na období 2016–2019, který je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
16. Náhrada měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje náhradu měsíční odměny za 28 dnů nevyčerpané dovolené  
Bc. Vladanovi Krásnému, starostovi MČ Brno – Starý Lískovec a náhradu měsíční odměny za 6,5 dne 
nevyčerpané dovolené Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi, místostarostovi MČ Brno - Starý Lískovec. 
Výše náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou je uvedena v příloze tohoto bodu jednání. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 23 – navýšení investic do bydlení a na provoz požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
18. Výměna stoupačky v objektu MŠ na ulici Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu odpadní stoupačky v objektu mateřské školy na ulici 
Kosmonautů č.o. 2, Brno – Starý Lískovec. 
Souhlasí s tím, aby výměnu odpadní stoupačky v objektu mateřské školy na ulici Kosmonautů č.o. 2,  
v Brně – Starém Lískovci provedla společnost MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno, PSČ 634 00,  
za nabídnutou maximální cenu  46 624 Kč bez DPH.  
 
19. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra 
v bytě č. 32 v 7. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení 
opravy bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 7. podlaží domu č.o. 35, na ulici Labská v Brně“ byl 
vybrán uchazeč Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ: 255 48 531 jako nejvhodnější  
na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 90 691,-Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 



20. Nabídkové řízení – „Havarijní oprava propadlin v kolektoru obj ektu ZŠ Labská“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Havarijní 
oprava propadlin v kolektoru objektu Základní školy, Brno, Labská" byl vybrán uchazeč IZOPOL, 
Merhautova 3, 602 00 Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny  
ve výši 60 887,96 Kč bez DPH. 
 
21. Smlouva o dílo č. 09 9 400 14 00 161, Svoboda a syn, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 14 00161 mezi stranami 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou Bc. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno,  
IČ: 255 48 531 na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 32, o velikosti 3 + 1, nacházejícím se v 7. podlaží domu č.o. 35 na ulici Labská v Brně 
v celkové ceně 90 691 Kč bez DPH.  
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav 
bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 14 00161 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 10.9.2014. 
 
22. Smlouvy o reklamní činnosti a smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smluv o zajištění reklamní činnosti a smlouvy darovací 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže 
uvedenými subjekty, na straně zájemce. 
 

� KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno 
� Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno 

 
Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.  
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-sportovní akce 
s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 27.9.2014 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská 
v Brně - Starém Lískovci. 
Smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 


