
Informace z usnesení 31. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.11.2015 
 

1. Stanovisko Rady města Brna k žádostem o vydání souhlasu s použitím části kladného 
výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství – k jinému účelu 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí přípis Bytového odboru Magistrátu města 
Brna č. j. MMB/0410385/2015 ze dne 4. 11. 2015, který se týká stanoviska Rady města Brna 
k žádostem o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ – 
bytového hospodářství – k jinému účelu. 
 
Bere na vědomí, že Rada města Brna na své R7/038 schůzi konané dne 29. 9. 2015 pod bodem 
č. 29 konstatovala, že: 
 

1. Jsou často předkládány k projednání žádosti městských částí o výjimečný převod 
kladného výsledku hospodaření VHČ – bytového hospodářství – na jiné účely. 

2. Vzhledem k vysoké zanedbanosti bytového fondu bude požadováno k žádosti doložit 
dobrý stav bytového hospodářství žadatele. 

3. Považuje žádost o výjimečný převod VHČ za neslučitelnou se žádostí o dotaci na 
opravy bytového fondu z Fondu bytové výstavby MMB. 

 

2. Přípis 1. náměstkyně primátora SM Brna – Ing. Kláry Liptákové 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí přípis 1. náměstkyně primátora statutárního 
města Brna Ing. Kláry Liptákové, č. j. MMB/0385431/2015 ze dne 19. 10. 2015 
 
Schvaluje v budoucnu nabídnout k prodeji tyto vymezené bytové jednotky jejich současným 
či budoucím nájemcům: 
 
Osová č. o. 4, byt č. 6,  

Osová č. o. 6, byt č. 11,  

Osová č. o. 6, byt č. 18, 

Osová č. o. 8, byt č. 4, 

Osová č. o. 8, byt č. 8, 

Osová č. o. 8, byt č. 13.  

 
3. Sdělení k prodeji vymezených jednotek a podílů na pozemcích 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí přípis Bytového odboru Magistrátu města 
Brna č. j. MMB/0399453/2015 ze dne 27. 10. 2015, který se týká úpravy prodeje vymezených 
bytových jednotek a podílech na pozemcích. 

 

Ukládá Odboru správy budov a bytů postupovat dle předmětného přípisu. 



4. Změna užívání společných prostor na nebytové, dům Ulice Kosmonautů č. o. 19, 
ParaCENTRUM Fenix – výše nájmu   

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání a následný pronájem společných 
prostor s názvem prádelna v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 na nebytové 
s účelem užívání jako kancelářské, skladové prostory společnosti ParaCENTRUM Fenix z. s., 
Ulice Kosmonautů č. o. 17, 625 00 Brno, IČ: 26676826, za nájemné 600 Kč/m2/rok z důvodu 
veřejně prospěšné činnosti pro práci s tělesně handicapovanými. 
 

Ukládá OSBB předložit po provedení změny účelu užívání ze společných prostor prádelny 
smlouvu o nájmu nebytového prostoru Radě MČ Brno – Starý Lískovec ke schválení.  

 
5. Sleva z nájmu pro EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu z nájmu pro EKO GYMNÁZIUM o.p.s. pro 
období září a říjen v částce 4 776,60 Kč, která se zahrne do posledního čtvrtletního období 
splatnosti nájemného, které vyplývá ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 
00103 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městská část Brno – Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a EKO 
GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Labská 27, 625 00 Brno zastoupené RNDr. Petrem Handlířem.  
 
6. Žádost HZS JmK k řešení stavu venkovních žaluzií 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje demontáž 3 ks stávajících venkovních žaluzií 
objektu hasičské zbrojnice na ulici Točná 5, Brno. 
 
Pověřuje OSBB vypracovat nabídkové řízení na dodání a montáž vnitřních žaluzií. 

7. Dodatek č. 4 NP Osová č. o. 6, xxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s navýšením finanční částky za pronájem předmětného nebytového prostoru 
z původních 8 500 Kč za rok na 9 666 Kč za rok, 

Schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 054/97, uzavřený mezi 
Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem na ulici Oderská 4, 
625 00 Brno zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx. 
Předmětem Dodatku č. 4 je změna výše nájemného od 1. 12. 2015  za pronájem nebytového 
prostoru  se  nájemné  sjednává  ve výši 675 Kč/m2/rok,   tj. 9666 Kč za rok. 

Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 054/97 
smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2015. 

 

 

 



8. Skončení nájmu části pozemku p. č. 2405/45 k. ú. Starý Lískovec při ul. Sevastopolské 
– xxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

schvaluje  

1)  uzavření dohody o skončení nájmu části (7,6 m2) pozemku p. č. 2405/45 k. ú. Starý 
Lískovec s paní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

2)  prodloužení lhůty pro předání vyklizené užívané části pozemku zpět Městské části Brno – 
Starý Lískovec v řádném stavu do 30. 4. 2015 a 

ukládá 

OVš předložit předmětnou dohodu k podpisu oběma smluvním stranám do 5 dnů po vyhotovení 
zápisu z 31. schůze Rady městské části Brno – Starý Lískovec. 

 

9. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště 
– II. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 1 přijaté na 30. schůzi Rady MČ dne 4. 
11. 

2015, schvaluje  pronájem části (1820 m2) pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec o celkové 
výměře 

1904 m2 při ul. Osová k provozování hlídaného parkoviště paní Libuši Vojtěchové, bytem 
Oderská 

209/1, Brno za nabízenou cenu nájmu 96.000 Kč ročně a ukládá OVš předložit na příští schůzi 
Rady 

MČ návrh smlouvy projednaný s paní xxxxxx. 

 

10. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2016 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec: 
 
d o p o r u ču j e  Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec přijmout následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec 
s c h v a l u j e  předložený návrh rozpočtu na rok 2016 s celkovými příjmy 49 831 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 108 916 tis. Kč a financováním ve výši 59 085 tis. Kč, včetně návrhu plánu 
nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu města 
Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 



e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 
z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
a  p o vě řu j e   
 
Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2016: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a 
přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření při změnách ve 
výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová opatření na 
základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím prostředků 
z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. převod 
prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a 
prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové 
oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
11. Rozpočtové opatření č. 31 – přijaté transfery z města, SFŽP, MŽP, přesun v rámci 

školství, SPOD, zájmové činnosti, investic 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 31, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
 
12. Bankovní služby 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
B e r e  n a  vě d o m í přehled  firem, které podaly nabídku na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na službu „Bankovní služby pro MČ Brno – Starý Lískovec“. Přehled nabídek 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
S c h v a l u j epro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Bankovní služby pro MČ 
Brno – Starý Lískovec“ jako nejvhodnější nabídku firmy PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, 
Evropská 2690/17, IČ: 47116129. 
 

S c h v a l u j euzavření Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi firmou 
PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 47116129 
a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 
625 00 Brno, IČ: 44992785.  



Předmětem této smlouvy je poskytování bankovních služeb  pro MČ Brno – Starý Lískovec. 
Rámcová smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 

13. Ocenění významných osobností městské části Brno-Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec: schvaluje, aby za své mimořádné skutky ve vztahu 
k městské části Brno – Starý Lískovec byli oceněni: 
 
MUDr. Petr Dvořák, CSc za přínos v oblasti vědy a vzdělání 
 
Pan Miroslav Kratochvíl za přínos v oblasti sportu 
 
Pan Karel Kailer, in memoriam za přínos v oblasti kultury 
 
Vlastislav Kroupa, in memoriam za přínos v oblasti odboje 

Josef Klobás, in memoriam za přínos v oblasti odboje 

 

 

 

 


