
Informace z usnesení 27. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.10.2015 
 

1. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s tím, aby bylo na adrese Točná č. o. 5, 625 00 Brno umístěno sídlo společnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Brno – Starý Lískovec. 
 
Pověřuje starostu MČ k podpisu Souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla do 16. 
10. 2015. 
 
2. Společenství vlastníků Osová 6, Brno – změna plateb 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje 
 
v bytovém domě na ulici Osová č.o. 6, ve kterém je statutární město Brno prostřednictvím 
městské části Brno – Starý Lískovec majitelem:  

1. bytové jednotky č. 11 o velikosti 3 + 1 (67,98 m2) – nájemce Petr Hudlík  

- předpis plateb ve výši 6 474 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 6, Brno, 

2.  bytové jednotky č. 18 o velikosti 3 + 1 (66,87 m2) – nájemce zemřel, byt neoprávněně 
užívá Václav Oberreiter, nar. 1. 6. 1957, byt bude exekučně vystěhován  

- předpis plateb ve výši 6 406 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 6, Brno, 

3. nebytového prostoru o velikosti 72,19 m2 – nájemce Petr Hudlík 

- předpis plateb ve výši 3 673 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 6, Brno. 

4.  nebytového prostoru o velikosti 52,91 m2 – nájemce MVDr. Radek Krůl 

- předpis plateb ve výši 2 662 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 6, Brno. 

 5.  nebytového prostoru o velikosti 13,78 m2 – nájemce Eva Hudlíková, dána 
výpověď z nájmu nebytového prostoru 

- předpis plateb ve výši 505 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit  
na účet Společenství vlastníků Osová 6, Brno. 

3. Centralizovaný nákup energií na rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupráci ke společnému nákupu silové elektřiny a zemního 
plynu pro rok 2016 mezi Organizačně správním institutem, o.p.s. se sídlem v Brně, Lidická 
718/77, 602 00 Brno zastoupené ředitelem společnosti panem Michalem Pummerem a 



Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec se sídlem v Brně, Oderská 
4, 625 00 Brno, zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2016 
 
Pověřuje starostu MČ k podpisu smlouvy do 13. 10. 2015. 
 
4. Žádost o vrácení finančních prostředků za odtah vozidla 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Schvaluje proplatit panu Josefu Suchánkovi, bytem Komenského 317, 784 01 Červenka, 
částku ve výši 1920,-Kč za odtažení vozidla při konání Dne radnice dne 26.09.2015. 
 
Ukládá OVŠ ÚMČ sdělit usnesení rady žadateli. OFIN proplatit žadateli vynaloženou částku. 

 

5. Úprava dopravního značení na spojnici Vltavská -  Osová 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Schvaluje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města Brna, úpravu  dopravního 
značení na spojnici ulici Vltavská – Osová a to tak, že bude v části před mostem, při vjezdu 
z ulice Vltavská  vyznačeno vodorovné parkování a za mostem směrem k výjezdu do ul. 
Osová parkování šikmé. 
 
Úpravu dopravního značení na ulici Karpatská, zřízením vodící linie (např. vodící pás 
přechodu) pro nevidomé v místě přecházení z chodníku na chodník přes účelovou komunikaci 
(vjezd z ul. Karpatská do budovy České pošty). Přechází se na rozhraní účelové a místní 
komunikace. Spára mezi komunikacemi v tuto chvíli tvoří přirozenou vodící linii. 
 
Ukládá OVŠ ÚMČ postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 

 
6. Souhlas se stanovením dopravního značení 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec:  
 
Souhlasí se stanovením V 12 c na ul. Kurská na manipulačním prostoru mezi vyhrazenými 
parkovacími stáními V10f. Pověřuje starostu podpisem žádosti o souhlas se stanovením 
dopravního značení.  
 
Ukládá OVŠ ÚMČ postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 

7. Instalace sloupů VO – návrh na realizaci 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Schvaluje realizovat v roce 2016 níže uvedené akce: 
 



Osvětlení parkoviště na ulici Kyjevská, p.č. 2367/1 k.ú. Starý Lískovec v částce cca 20 tis. 
Kč. 
 
Zvýraznit sloupy VO na přechodu pro chodce na ul. Jemelkova fosforeskující páskou. 
Informaci o označení přechodů značkou se světelnou signalizací bere na vědomí. 
 
Ukládá 

OVŠ ÚMČ nechat tyto akce zařadit do rozpočtu na rok 2015. Technickým sítím Brno, a.s. 
odeslat objednávku na realizaci. 

 
8. Rozpočtové opatření č. 28 – přesun v rámci oddílu zájmová činnost 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 

 
s ch v a l u j e    RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
9. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27  ve výši 44.029 
Kč 
 
10. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonatů 2 ve výši 
7.970,--  Kč 
 
11. Osvědčení veřejného zadavatele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s vydáním Osvědčení veřejného zadavatele ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 
137/20006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro společnost ŠIMEK 96, spol. s r.o., 
Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČO 64509931.  
 
Pověřuje starostu podpisem osvědčení, které je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
 
12. Žádost Společenství vlastníků Mikuláškovo nám. 4 o skácení 1 ks vrby ve veřejné 
zeleni ul. Mikuláškovo nám. 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Nesouhlasí se skácením 1 ks vrby (Salix alba) rostoucí na pozemku veřejné zeleně p.č. 2802/11 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 4, dle žádosti Společenství vlastníků Mikuláškovo nám. 4, se 
sídlem Mikuláškovo nám. 564/4, 625 00 Brno. V případě, že žadatel bude nadále požadovat skácení, 
musí k žádosti doložit znalecký posudek odůvodňující kácení předmětné vrby. 
 
Souhlasí s redukčním, bezpečnostním a zdravotním řezem.   
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 20. 10. 2015.    
 



13.  Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. P2, na ulici Labská č. o. 29, Brno, velikost 
3+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00082 o zániku nájmu bytu k bytu č. P2, o velikosti 3+kk, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno – Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Michalem Mazurou, nar. 3. 12. 1970. 
 
Pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00082 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 10. 2015. 
 
14. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Poláková, Hanáková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: Ľubica Poláková, Kurská č. o. 6, 
Brno a Bohuslava Hanáková, Orlí č. o. 5, Brno, 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, o velikosti 1+kk v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 6, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Bohuslavou Hanákovou, nar. 14. 10. 1934, na dobu 2 let, regulované  nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2015.  
 
 
15. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – Škorpíkovi, Zimovi 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: Jiří Škorpík, Jana Škorpíková, 
Dunajská č. o. 41, Brno a Ignác Zima, Angela Zimová, Svitavská č. o. 15, Brno. 
 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, o velikosti 4+1 v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 41, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a Ignácem Zimou, nar. 23. 2. 1938 a Angelou Zimovou, nar. 21. 7. 1939, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2015.  
 
16. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 32 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1 + kk, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 123 969 Kč, reg. č. 0015/15, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli Roman Jurka, Neužilova 6, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 123 969 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 



Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 32 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno,           
vel. 1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
Roman Jurka, Neužilova 6, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2015. OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.12. 2015. 
 
17. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Monika Hájková 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

 
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 40, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Monikou 
Hájkovou, nar. 17. 11. 1970. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2015.   
 
18. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Radovan Ondra 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

 
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a Radovanem Ondrou, 
nar. 1. 11. 1965. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 10. 2015.   
 
19. Žádost o zařazení akce: „Oprava havarijního stavu „sportovního“ hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ do investičních akcí MMB na rok 2016 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o zařazení akce: „Oprava 
havarijního stavu „sportovního“ hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ do 
investičních akcí MMB na rok 2016. Předpokládaná cena akce je 8.350.000Kč.  
 
Ukládá podat žádost na Odbor investiční a Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


