
Informace z usnesení 17. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.06.2015 
 
1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Ctirad Škop, Mgr.,        
Sevastopolská č. o. 1, č. bytu 11 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, 
včetně příslušenství pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku v platném znění u nájemce Ctirad Škop, Mgr., nar. 26. 11. 1973, 
Sevastopolská č. o. 1, č. bytu 11, Brno, dlužná částka činí 37 740 Kč, 
 
Ukládá OSBB  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
2. Žádost o zpětvzetí  výpovědi z nájmu bytu – Andrea Konečná, Zdeněk Konečný 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí výpovědi  z nájmu bytu č. 28, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně, která byla paní Andree Konečné, nar. 
3. 1. 1975 a panu Zdeňku Konečnému, nar. 11. 6. 1974, doručena dne 13. 3. 2015, s podmínkou, 
že mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec na straně 
pronajímatele a Andreou Konečnou, nar. 3. 1. 1975 a Zdeňkem Konečným, nar. 11. 6. 1974, na 
straně nájemce bude ve lhůtě do 30. 6. 2015 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně, uzavřené dne 27. 6. 2011.Předmětem 
tohoto dodatku je změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 12 měsíců. Pokud 
k datu 30. 6. 2015 nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí 
dnem 30. 6. 2015.Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OSBB sdělit rozhodnutí Rady MČ – Brno – Starý Lískovec Andree a Zdeňku 
Konečným a předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
3. Úprava Organizační struktury ÚM Č města Brna Brno-Starý Lískovec a stanovení 
celkového počtu zaměstnanců ÚMČ. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Organizační strukturu ÚMČ města Brna Brno-
Starý Lískovec, která je přílohou č.1 vnitřního předpisu „Organizační řád ÚMČ města Brna  
Brno – Starý Lískovec“, a to  s účinností ode dne 1.7.2015. Organizační struktura je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
Stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec na 31. 
 
4. Vyvěšování tzv. moravské zemské vlajky na státní svátek 5. července na budově úřadu 
MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyvěšování tzv. moravské zemské vlajky na den 
státního svátku 5. července, jako výraz symbolického se přihlášení k moravským zemským 
tradicím a kultuře. 
  
Volí jako zpodobnění vlajky – červenobíle šachovanou orlici na modrém poli, dle stávajícího 
státního symbolu, tzv. velkého znaku ČR. 
 
 



5. Plot na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stanovisko Komise životního prostředí a  
vyjádření manželů Řeháčkových k opravě plotu na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec, že  
tento pozemek hodlají užívat i při stávajícím stavu plotu. 
 
Stanoví, že plot se na náklady MČ opravovat nebude.   
 
6. Žádost o koupi zastavěného pozemku a části souvisejícího pozemku okolo domu 
Osová 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s rozšířením lodžií při revitalizaci bytového domu 
Osová 2, Brno s odkazem na vyhlášku Statutárního města Brna č. 2/2004, kterou se vydávají závazné 
části Územního plánu města Brna a v souvislosti s tím, nesouhlasí s prodejem částí pozemků kolem 
domu Osová 2 v šířce 70 cm do vlastnictví jednotlivých vlastníků bytů v tomto domě, souhlasí s 
odkoupením pozemku pod domem Osová 579/2, Brno p. č. 2758 k. ú. Starý Lískovec. 
 
 
 
7. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 12 o velikosti 
3+1 nacházející se ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů 19 v Brně proti Zdeňce 
Pongrácové. 
 
Ukládá OVV podat žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
8. Souhlas pro vjezd vozidel – Veřejné prostranství U polikliniky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s pohybem svozových vozidel firmy 
FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno v areálu Veřejného prostranství U 
polikliniky, za účelem plnění předmětu smlouvy v rámci SOD č. 09951400001 na obsluhu 
odpadkových košů, v rozsahu stanoveném v návrhu trasy. 
Ukládá OVš seznámit firmu FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 
Brno s usnesením a pověřuje starostu podpisem povolení . 

 

9. Návrh na rozšíření dětského hřiště na ul. U Pošty 1 - 9 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s návrhem rozšíření dětského hřiště U 
Pošty 1 – 9 o nízký plot umístěný po levé straně areálu hřiště viz. situační plánek. Plot bude 
vytvořen formou: 
 

a) zahradního oplocení  
b) živého plotu 

 
Dále souhlasí s umístěním pružinového houpadla do zatravněné plochy a umístěním plachty 
pro zastínění na zahradní altán nad pískovištěm. 
 
Ukládá OVŠ předložit Radě k výběru a ke schválení cenové nabídky včetně realizačních 
návrhů. 



10. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v MČ Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí aby, OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec 
podal na OD MMB žádost o místní úpravu dopravního značení v souladu s § 77 odst. 1c) a to: 
 
návrh na vyznačení vodorovného dopravního značení V12a – žlutá klikatá čára, před všemi 
kontejnerovými stáními v MČ Brno – Starý Lískovec, kde dosud nejsou stanoveny. Důvodem 
je špatná nebo nemožná obsluha kontejnerových stání při svozu odpadů společností SAKO 
Brno, a.s. 
 
Zákaz parkování event. podélná parkovací stání či jinou úpravu provozu v zadním oblouku 
ulice Sevastopolská. Důvodem je, že svozové vozidlo při vyvážení odpadu z ul.Sevastopolská, 
zadním obloukem při stávající dopravní situaci neprojede, musí projet přes zeleň, která se tak 
znehodnocuje. Z toho důvodu byly na zeleň umístěny kamenné zábrany. Svozové vozidlo nyní 
při vyvážení odpadu od kontejnerových stání couvá, a vystavuje tak jak sebe tak ostatní vozidla 
riziku havárie a poškození majetku. 
 
Zákaz stání v ulici U hřiště v úseku uzlových bodů 2065 – 11204, při vjezdu do ul. U hřiště 
z ul. Jemelkova a při křižovatce ulice U hřiště x ulice Kosmonautů. 
 
Ukládá OVŠ podat žádost na OD MMB. 
 
 
 
11. Rozšíření chodníku na ul.Čermákova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s rozšířením přístupového chodníku 
k bytovému domu Čermákova 32, Brno. 
 

Ukládá OVš seznámit Společenství vlastníků Čermákova 32, s usnesením RMČ. 

 
12. Vyjádření k situaci autobusové dopravy 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření obyvatel ul. Labská 
k situaci autobusové dopravy na ul. Labská. 
 
Ukládá OVŠ postoupit požadavek, aby byla zřízena autobusová zastávka u ZŠ Labská naproti 
zastávky autobusu č. 82 ve směru Starý Lískovec, ulice Valašská – Vinohrady, Pálavské 
náměstí a přiměřeně upravit trasu autobusu č. 82, tak aby zastavoval na dotčené zastávce na 
OD MMB, Kordis JMK a DPMB, a.s. Ukládá OVŠ sdělit občanům ul. Labská toto stanovisko. 
 
 
13. Žádost p. Richarda Drašara, o skácení 1 ks hlošiny ve veřejné zeleni Kyjevská 3 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Eleagnus angustifolia L. (hlošina 
úzkolistá) rostoucí na pozemku veřejné zeleně p.č. 2405/67 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská 
3, dle žádosti p. Richarda Drašara, Kyjevská 3, 625 00 Brno, na náklady MČ Brno – Starý 
Lískovec a v době vegetačního klidu 2015/2016. Důvodem jsou závěry Znaleckého posudku 
č. 302-4/2015.  



 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 6. 2015, zajistit skácení do 
31. 3. 2016 a náhradní výsadbu do 31. 12. 2016.    
 
14. Náhradní výsadba dřevin - Společenství pro dům Irkutská 8 podle Nepojmenované 
dohody č. 09 9 500 11 00046     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s převzetím 2 ks Acer platanoides ´Olmsted´ jako náhradní 
výsadby dřevin provedené Společenstvím pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, dle 
Nepojmenované dohody č. 09 9 500 11 00046 a ve fyzickém stavu ke dni 22. 5. 2015.  
 
Nesouhlasí s převzetím 1 ks Acer platanoides ´Olmsted´ s uřezaným terminálem z náhradní výsadby 
dřevin provedené Společenstvím pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, dle Nepojmenované 
dohody č. 09 9 500 11 00046 a ve fyzickém stavu ke dni 22. 5. 2015. 
 
Trvá na provedení výsadby 1 ks Acer platanoides ´Olmsted´ jako náhradní výsadby dřevin 
Společenstvím pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, v odpovídající kvalitě a technologii dle 
Nepojmenované dohody č. 09 9 500 11 00046, vč. následné péče po dobu 36 měsíců ode dne provedení 
výsadby. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 6. 2015 a sepsat 
s žadatelem protokol o předání a převzetí 2 ks javorů do 30. 6. 2015.   
 
15. Kontejner na separaci textilu E+B textil, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s předloženým typem nádoby (kontejneru) na 
separaci textilu, dle autorizované přílohy č. 1 a 2 bodu tohoto jednání, žadatelem E+B textil, 
s.r.o.   
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 6. 2015.  
 
 
16. Žádost pí Renáty Fibinger, o skácení keřového porostu dřišťálu ve veřejné zeleni Vltavská17 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením keřového porostu Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2257/1 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Vltavská 17, dle žádosti pí Renáty Fibinger, Vltavská 246/17, 625 00 
Brno.  
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 6. 2015.    
 
17. Návrh SOD č.  09 9 500 15 00125 pro  zakázku  malého rozsahu – Aktualizace pasportu veřejné 
zeleně   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 15 00125 uzavíranou 
mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Projekce 
zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., zast. jednatelem p. JUDr. Milošem Červenkou, Lazaretní 
4298/11a, 615 00 Brno, IČO 25337912, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto 
jednání, za těchto podmínek: 
1)předmět smlouvy – Aktualizace pasportu veřejné zeleně v MČ Brno – Starý Lískovec 



2)doba plnění – zahájení dnem podpisu smlouvy o dílo, ukončení a odevzdání max. do 3 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy o dílo    
3)cena za dílo – 303 218 Kč bez DPH a příslušná sazba DPH (21 %).   
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
 
 
18. Rozpočtové opatření č. 16 – přijetí transferů od města na školství, převod z VHČ, použití 
prostředků s ÚZ 90 na zateplení ZŠ Bosonožská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 16,  které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
19. Vyjádření ke stavbě: ,,Zateplení a stavební úpravy domu Osová 8, Brno,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna 
k uzavření nájemní smlouvy příp. dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám k části pozemku p. č. 
2761 k. ú. Starý Lískovec pod bytovým domem Osová 8 zastavěné vestavbou do krajního (jižního) 
podloubí 1. nadzemního podlaží v půdorysu bytového domu s vytvořením společných prostor chodby, 
kočárkárny a místnosti na jízdní kola. 
 
20. Obnovená Dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání 
pk B 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dohodu o režimu předávání datových souborů 
k automatizovanému podání poštovních poukázek B, která je uzavírána v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů mezi Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 
PSČ 225 99, zastoupenou Eliškou Marečkovou, vedoucí Odboru zpracování peněžních služeb 
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Brno, Oderská 
260/4, PSČ 625 00, zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ.  
Předmětem této Dohody je úprava režimu předávání datových souborů k automatizovanému 
podání poštovních poukázek B,  
 
Pověřuje starostu podpisem předmětné Dohody. 
 
 
21. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna kotlů v MŠ 
Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Lhůtu pro podání cenových nabídek končící 
dne 10.6.2015 ve 12:00. 
 
Schvaluje firmu Instalotherm-Veselka ,s.r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu ,, Výměna kotlů v MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“. 
 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
  



22. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,koupě nového 
plynového varného kotle s nepřímým ohřevem do ZŠ Labská v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Lhůtu pro podání cenových nabídek končící 
dne 10.6.2015 ve 12:00 
 
Schvaluje firmu UNIREG, spol. s r.o. jako zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,koupě nového plynového varného kotle s nepřímým ohřevem do ZŠ Labská v Brně – 
Starém Lískovci“. 
 
Ukládá OVš informovat firmu o výsledku  
nabídkového řízení. 
 


