
Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 
 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Monika Hladká 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém domě  
na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Monikou Hladkou, nar. 19. 8. 1947. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015. 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Alice Průšová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, v bytovém domě  
na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Alicí Průšovou, nar. 11. 2. 1989. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015. 
 

3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – Lenka Kroupová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15, v bytovém domě  
na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Lenkou Kroupovou, nar. 8. 4. 1960. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015. 
 
4. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Zemanová, Igaz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: Denisa 
Zemanová, Sevastopolská č.o. 3, Brno a Miroslav Igaz, Sevastopolská č.o. 11, Brno. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 29 o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 3, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec  
a Miroslavem Igazem, nar. 9. 3. 1958, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec  
a Denisou Zemanovou, nar. 14. 4. 1990, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015.  
 
5. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Bohdan Novotný 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8,  
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Bohdanem Novotným, 
nar. 4. 4. 1979. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015.   
 
 
6. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Dagmar Lajdorfová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 45, v 
bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Dagmar 
Lajdorfovou, nar. 4. 4. 1957. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2015.   
 
 
 
 



7. Podnájem bytu – Petr Řihák 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem bytu č. 11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 8, Brno, pro podnájemce Ramona-Anita Ivanuta, nar. 13. 1. 1989 a Andrei Ivanuta,  
nar. 21.10. 1986. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 31. 3. 2015. 
 
 
8. Tiskopisy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložené tiskopisy:  

� Žádost o společný nájem bytu 
� Žádost o osvědčení přechodu práva  
� Žádost o souhlas s podnájmem 
� Dohoda o postoupení smlouvy o nájmu bytů. 

 
 
 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 18, na ulici Vltavská č.o. 2, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00006 o zániku nájmu bytu k bytu č. 18, 
o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2, Brno – Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Pavlem Šustkem, nar. 20. 4. 1968. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00006 smluvním stranám k podpisu          
do 31.3.2015. 
 
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 34, na Ulici Kosmonautů č.o. 17, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00007 o zániku nájmu bytu k bytu č. 34, 
o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno – Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Dagmar Maškovou, nar. 24. 4. 1990. 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00007 smluvním stranám k podpisu  
do 31. 3. 2015. 
 
 
11. Prodej bytů a nebytových prostor – přípis Bytového odboru MMB 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Rada města Brna na své schůzi č. R7/010 konané dně 
17. 2. 2015 doporučila radám městských částí nepředkládat zastupitelstvu MČ návrhy na schválení 
stanovení ceny a prodeje bytů a nebytových prostor podle „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových 
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob“, a to do doby posouzení privatizace dle Pravidel prodeje. 
 
 
12. SVJ Osová 2 – byt č. 19, nebytový prostor - změna plateb nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nový předpis plateb, platný od 1. 3. 2015, v bytovém domě na 
ulici Osová č.o. 2, ve kterém je statutární město Brno prostřednictvím městské části Brno – Starý Lískovec 
majitelem:  
1. bytové jednotky č. 19 o velikosti 2 + kk (48,19m2) – nájemce Adam, Josef a Barbora Nešporovi,  

- předpis plateb ve výši 6 763 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 2, Brno, 

2. nebytového prostoru o velikosti 9,66 m2 – volný 



- předpis plateb ve výši 862 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 2, Brno. 

Změna plateb spočívá v navýšení položky ostatní náklady z 50 Kč na 150 Kč. 
 
 
13. Závěrečné vyhodnocení stavby a vratka příspěvku poskytnutého z FBV – „Opravy a vybavení 
třípokojového bytu č. 5 na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zaslání vratky příspěvku ve výši 112 518 Kč a to z toho důvodu, 
že skutečné náklady stavby „Oprava a vybavení třípokojového bytu č. 5 v domě zvláštního určení na ulici 
Ulice Kosmonautů č.o. 19 byly nižší, než bylo předpokládáno – předpoklad – 586 044 Kč, skutečnost 
473 782 Kč, podíl MČ Brno – Starý Lískovec 100 000 Kč, příspěvek 486 044 Kč. 
 
14. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2014 na území MČ Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit doplnění stávající přílohy 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění vyhlášky 4/2014,o pohostinské 
zařízení U Leskavy 31 – 39 lichá Po – Ne od 16:00 do 22.00 hod. 
Pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý 
Lískovec. 
 
 
15. Pojistná smlouva č. 05 005 340 83 o pojištění členů JSDH MČ Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 05 005 340 83 o pojištění členů 
JSDH Brno-Starý Lískovec, mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 2135/45, 120 
00 Praha 2, Česká republika, zastoupenou Andreou Šulákovou 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, kterým jsou členové jednotky pojištěni pro případ smrti nebo úrazu při 
výkonu jejich činnosti, tj. při provádění zásahu a dále při plánovaném školení, výcviku a údržbě techniky. 
Pojistná smlouva č. 05 005 340 83 o  pojištění členů JSDH Brno-Starý Lískovec je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec k podpisu této smlouvy.  
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení v oddílu školství 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 6, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
 
 
 
17. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních dveří do budovy 
školy, Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Aleš Vlach, Náměstí Svobody 80, 664 42 Modřice, IČO: 
66572061 jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna vstupních dveří do budovy 
školy, Základní a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace“. 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení a předložit RMČ smlouvu o dílo  
se schváleným zhotovitelem veřejné zakázky do příští schůze RMČ. 



 
 
18. Žaloba o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Protokol o jednání před soudem prvního stupně ze dne 
5.2.2015  v právní věci žaloby o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1, situovaného 
v 5. podlaží domu č.p. 596, č.o. 8  v Brně, dané manželům Lubomíru a Aleně Otrubovým dne 9.12.2013. 
Trvá na výpovědi z nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1, situovaného v 5. podlaží domu č.p. 596, č.o. 8  v Brně, 
dané manželům Lubomíru a Aleně Otrubovým dne 9.12.2013. 
 
 
 
19. Personální doplnění komisí Rady MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec volí ke dni 1.4. 2015 pana Ivana Mokrého za člena Bytové komise. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec volí ke dni 1.4. 2015 pana Borise Hrabovského za člena Komise pro životní 
prostředí a pana Josefa Sedláka za člena  Komise školské, sociální a volnočasových aktivit. 
Ukládá tajemníkům Komisí sdělit toto rozhodnutí jmenovaným. 
 



  
 


