
Informace z usnesení 130. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 22.10.2014 
 

1. Výměna oken a vstupních dveří v bytovém domě na ulici Osová č.o.4 v Brně – Starém Lískovci 
nebytový prostor Bonapo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna oken  
a vstupních dveří v bytovém domě na ulici Osová č.o.4 v Brně – Starém Lískovci nebytový prostor Bonapo“  
byl vybrán uchazeč PROFIPLAST, spol s  r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, IČO: 44964544 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 43 329,-Kč bez DPH. 
 
2. Žádost o převod nebytového prostoru na ulici Osová č.o.4, do OV   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje převod nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová 
č.o. 4 do osobního vlastnictví firmě BONAPO, zastoupené paní Naděždou Novotnou. 
Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení RMČ. 
 
3. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Osová 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová 
č.o. 2 (velikost 8,75 m2)

  
Společenství vlastníků Osová 2, Brno, se sídlem Brno, Osová 579/2,  PSČ 625 00, 

IČ: 02878771. 
Ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu (včetně předkupního práva) předmětných nebytových 
prostor mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Bc. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno  
a Společenství vlastníků Osová 2, Brno, se sídlem Brno, Osová 579 / 2,  PSČ 625 00, IČ: 02878771,  
na dobu neurčitou za nájemné 10 500 Kč ročně, tj. 2625 Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci je výši pětinásobku 
měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2014. 
 
4. Labská 33 - záměr dobudování nebytových prostor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v podhledu přístavby  
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33 v Brně – Starém Lískovci paní Simoně Boleloucké, IČ 88185028, 
bytem na ulici Vysoká č.o.8, 625 00 Brno. 
Ukládá OVV zpracovat text smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobudování nebytového prostoru  
v přístavbě bytového domu na ulici Labská č.o. 33 mezi smluvními stranami Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Bc. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý 
Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a paní Simonou Bolelouckou, IČ 88185028, bytem na ulici Vysoká č.o. 8, 
639 00 Brno. 
Ukládá OSBB předložit do RMČ návrh textu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem nově 
zbudovaného nebytového prostoru  v přístavbě bytového domu na ulici Labská č.o. 33 mezi smluvními 
stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Bc. Vladanem 
Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a paní Simonou Bolelouckou,  
IČ 88185028, bytem na ulici Vysoká č.o.8, 639 00 Brno. 
 
5. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č.o. 9 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2014. 
 
 
 
 
 



6. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 7, na ulici Sevastopolská č.o.11, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 14 00169 o zániku nájmu bytu k bytu č. 7,  
o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 11, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 14 00169 smluvním stranám k podpisu          
do 30.11.2014. 
 
7. Průkaz energetické náročnosti budovy – nabídkové řízení – bytové domy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy pro bytové domy ve správě Městské části Brno – Starý 
Lískovec“ byl vybrán uchazeč oekoplan Czech Republic s. r. o., Rašínova 2, 602 00, Brno, IČ: 253 31 299, 
DIČ: CZ25331299 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
91 000,- Kč bez DPH. 
 
8. Průkaz energetické náročnosti budovy – nabídkové řízení – budovy občanské vybavenosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy pro budovy občanské vybavenosti ve správě Městské 
části Brno – Starý Lískovec“ byl vybrán uchazeč oekoplan Czech Republic s. r. o., Rašínova 2, 602 00, 
Brno, IČ: 253 31 299, DIČ: CZ25331299 jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové 
nabídkové ceny ve výši 28 000,-Kč bez DPH. 
 
9. Dohoda o ukončení smlouvy č. 1045312 a nová smlouva o odvádění srážkových vod – prodejna 
Albert, p.č. 2458 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
10. Žádost o odstranění lavičky Kyjevská 1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Pověřuje OVŠ vytipovat náhradní umístění lavičky. 
 
11. Žádost Družba, SBD, o kácení stromů Dunajská 3 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 1 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný)  
a 1 ks Betula pendula (bříza bílá, pod č. 4 ZP č. 282-10/2014), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2278  k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 3. 
Souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula (bříza bílá, pod č. 2 ZP č. 282-10/2014) rostoucí na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2278 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 3, 1 ks Betula pendula (bříza bílá) rostoucí  
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2288 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 3, dle žádosti Družba, stavební 
bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno, v době vegetačního klidu, po nabytí právní moci 
správního rozhodnutí, kterým se povoluje skácení a na náklady žadatele a se skácením 1 ks Betula pendula 
(bříza bílá) rostoucí na pozemku veřejné zeleně p.č. 2288 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 3, dle závěrů 
Znaleckého posudku č. 282-10/2014 a na náklady MČ Brno – Starý Lískovec. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 5. 11. 2014.   
 
12. 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.  
 
 
 



13. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 9  
o velikosti 3+1 na ul. Labská 31 v Brně. 
Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno.  
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov, 
JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 
14. Návrhy změn OZV o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření 
k zabezpečení veřejného pořádku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s návrhem na změnu obecně 
závazné vyhlášky města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení 
opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Předmětem navrhované změny je úplný zákaz provozování 
loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s regulací provozní doby 
pohostinských a podobných zařízení a heren. Předmětem regulace je uzavření provozu ve všech 
provozovnách, v nichž jsou umístěny loterie a jiné podobné hry na území města Brna ve všední dny od 7.00 
hod. do 14.00 hod. Návrh na regulaci provozní doby předložilo občanské sdružení Brnění. 
 
15. Trestní oznámení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného 
činu pomluvy dle § 184 trestního zákoníku.  Trestní oznámení je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit podání trestního oznámení. 
 
16. Výzva k vyklizení pozemků 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zaslání výzvy k vyklizení  pozemků p.č. 461/1, p.č. 458, p.č 457, 
p.č. 461/5 a p.č. 998/11, vše v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno. 
Výzva k vyklizení pozemků je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV zajistit odeslání výzvy. 
 
17. Úprava dopravního značení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec navrhuje v souladu s ustanovením Statutu města Brna: 

- vyznačit na parkovištích U pošty při vjezdu do parkoviště před bytovými domy U Pošty 2 – 4 a U 
Pošty 1 – 3, žluté VDZ V 12a,  

 
- pro přehlednost provozu na ulici U Pošty: 
upravit provoz v ul. U Pošty dle doporučení OD MMB tak, aby došlo ke zpřehlednění dopravní situace, 
a aby byl brán ohled na zásobování prodejny Albert, 
 
- na chodníku na ulici Karpatská k místu pro přecházení vyznačit VDZ V 12a, pro zamezení parkování 
řidičů v tomto prostoru. 

.  
Ukládá OVŠ postoupit usnesení RMČ odboru dopravy MMB do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení 
schůze Rady MČ. 



 
18. Informace o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec vzít na 
vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská“, včetně závazků MČ 
Brno-Starý Lískovec, vyplývajících z realizace akce. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit  
s realizací akce „Zateplení ZŠ Bosonožská“ v souladu s podmínkami rozhodnutí č. 14200703-SFŽP,  
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Rozhodnutí je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
19. Prominutí poplatků z prodlení – uživatelé resp. bývalí uživatelé obecních bytů svěřených do 
správy MČ Brno – Starý Lískovec – viz příloha č. 1 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit prominutí 
poplatků z prodlení ve smyslu usnesení č. 2 odst. 1, z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý 
Lískovec konaného dne 11.6.2014, ve výši 100 % tj. 242 712 Kč z částky poplatků z prodlení 242 712 Kč 
jednotlivým uživatelům resp. bývalým uživatelům bytů svěřených do správy MČ Brno – Starý Lískovec 
uvedených v seznamu, který je nedílnou součástí tohoto bodu jednání. 
 
20. Prominutí úroků a poplatků z prodlení – nájemci obecních bytů a nebytového prostoru svěřených 
do správy MČ Brno – Starý Lískovec – viz příloha č. 1 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje prominutí úroků a poplatků z prodlení ve smyslu usnesení č. 2 
odst. 1, z XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec konaného dne 11.6.2014, ve výši 100 %  
tj. 64 988 Kč z částky úroků a poplatků z prodlení 64 988 Kč jednotlivým nájemcům bytů  
a nebytového prostoru svěřených do správy MČ Brno – Starý Lískovec uvedených v seznamu, který je 
nedílnou součástí tohoto bodu jednání. 
 
21. Rozpočtové opatření č. 31 – navýšení výdajů oddíl školství, samospráva, bytové hospodářství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


