
Informace z usnesení 33. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 02.12.2015 
 

1. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BK v souladu se Způsobem pronájmu bytů v 
majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na VI. zasedání ZMČ 
Brno – Starý Lískovec konaném dne 19. 3. 2008 určila na svém 9. jednání, konaném dne 23. 11. 2015, 
že byt: 
 
Sevastopolská č. o. 7, byt č. 11, velikost 2 + kk – bude pronajat jako předem opravený 
 
Sevastopolská č. o. 1, byt č. 11, velikost 2 + kk – bude pronajat jako předem opravený 
 
2. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
nájemné určené pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v případě, že bude uhrazeno příslušenství ve výši 516 Kč. 
 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2015.   

 
3. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxx , pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 
2015.   

4. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  – xxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
43, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 
2015.   

5. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
35, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 6 
měsíců, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2015.   

 

6. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 



regulované nájemné,   mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 
12. 2015.   

 

7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
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 
xxxxxxxxxxxxx.  

Pověřuje SBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2015.   
 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 27, na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00106 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 27, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00106 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 12. 2015. 
 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 11, na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 
2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00093 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00093 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 12. 2015. 
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 11, na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, velikost 
2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00103 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 11, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00103 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 12. 2015. 
 
 
11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 20, na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, velikost 
3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 15 00105 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 15 00105 smluvním stranám 
k podpisu do 31. 12. 2015. 
 
 



12. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s výhradou s 
návrhem OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je 
přílohou tohoto bodu jednání. Výhrada spočívá v úpravě snížení povinné procentuální hranice 
možného využití kladného hospodářského výsledku hospodaření VHČ – bytového hospodářství - 
z 90% na 50% a zrušení jakéhokoliv omezení použití postoupených příjmů městským částem 
z kupních (prodejních) cen nemovitostí a  ukládá tajemníkovi úřadu po rozhodnutí ZMČ neprodleně 
zaslat stanovisko Organizačnímu odboru MMB.  
 
13. Stanovení pořadí nabídek uchazečů, na akci „Webové stránky MČ Brno-Starý 
Lískovec - grafický systém, redakční systém“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pořadí nabídek uchazečů veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Webové stránky MČ Brno-Starý Lískovec - grafický návrh, redakční systém“ takto: 
 
1. as4u.cz, s.r.o. 
2. WEBHOUSE, s.r.o. 
3. IT STUDIO s.r.o., 
 
a ukládá   
tajemníkovi úřadu neprodleně předložit Radě k odsouhlasení návrh smlouvy o dílo (grafický 
návrh a redakční systém) a smlouvy o poskytování služeb (webhosting, servis a podpora) 
s uchazečem č.1. 
 
14. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Nákup ojetého 
hasičského automobilu typu CAS pro JSDH Brno- Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu THT Poli čka s.r.o. pro realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,Nákup ojetého hasičského automobilu typu CAS pro JSDH Brno- Starý Lískovec“ a 
ukládá OSŠK informovat firmu o výsledku nabídkového řízení. 
 
15. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2015 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno-
Starý Lískovec v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, 
Městské části Brno-Starý Lískovec a  stanoví jednotlivým členům odměny ve výši: 
 
 

 Příjmení, jméno Schválená částka Kč 

1. Adamčík Michal 3.400 ,- 
2. Coufal Martin 1.000 ,- 
3. Kouřil Petr 3.800 ,- 
4. Maršálek Karel 1.400 ,- 
5. Oujezdský Vladimír 1.800 ,- 
6. Pecha Tomáš 4.300 ,- 
7. Pospíšil Michal 1.500 ,- 
8. Solfronk Jiří 800 ,- 
Σ Celkem Kč 18. 000 ,- 



16. Návrh zákazu vstupu psů na plochu veřejné zeleně u kostela, ul. Elišky Přemyslovny 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání a požaduje úpravu 
bodu, aby byl v souladu s městskou vyhláškou. 
 
17. Žádost o vyjádření ke směně pozemků mezi ALATRI a. s. a SmB – k. ú. Starý 
Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit se směnou pozemků 
p. č. p. č. 461/6 (584 m2), 998/11 (36 m2), 998/24 (1676 m2) v k.  ú. Starý Lískovec ve vlastnictví 
ALATRI a. s., se sídlem Na malém klínu 1878/24, Praha za pozemek p. č. 2431/79 (5632 m2), 
který vlastní Statutární město Brno v k. ú. Bosonohy. 
 
18. Žádost o vyjádření k návrhu na odkoupení ev. směně pozemků mezi Back Swing, 
s.r.o. a SmB – k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit odprodej 

spoluvlastnického podílu Statutárního města k pozemkům: 

 

pozemek p. č. celková výměra v m2 podíl SmB výměra podílu v m2 

1684/26 2239 4/24 373,17 

1684/49 15 4/24 2,5 

1684/50 67 4/24 11,17 

1684/83 252 4/24 42,0 

1684/84 95 4/24 15,83 

3243 1571 4/24 261,83 

celkem 706,5 

 

event. směnu spoluvlastnického podílu Statutárního města k výše uvedeným pozemkům za 
části pozemků p. č. 1684/84 a 1684/26 ve výměře 706,5 m2. 

 

19. Žádost o prodloužení lhůty k zahájení provozování prodejny  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 

1)  s prodloužením lhůty k zahájení provozu prodejny květin paní Miroslavy Marečkové se sídlem 
Hoštická 68, Brno, IČ 64502082 na části pozemku p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec a uzavřením 
dodatku ke smlouvě, kterým bude lhůta prodloužena do 31. 12. 2016 a 

2)  podáním žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna s uzavřením smlouvy o nájmu dotčené části 
tohoto pozemku pro umístění prodejny květin s ohledem na změnu druhu stavby z mobilní 
kontejnerové na stavbu pevnou - zděnou po získání vyjádření příslušných odborů MmB. 

 

 



20. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
podání žaloby o vyklizení  bytu č. 2 o velikosti 3+1 nacházející se v 1. nadzemním podlaží 
domu na ulici Kurská č.o. 4 v Brně  proti manželům xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. 
 
Ukládá OVV podat žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
 
21. Úprava DZ v MČ Brno – Starý Lískovec  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje  
 
v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e)  Statutu města Brna, úpravu dopravního značení na  
 

- ul. Bosonožská umístěním dopravní značky A 12, tedy „pozor děti“ k dopravní značce 
IP 25a – zóna s dopravním omezením, na začátek ulice Bosonožská tak, aby značka A 
12 platila pro celou ulici Bosonožská. 

-  
- ul. Čermákovu, umístění dopravní značky B20a, tedy „ nejvyšší dovolená rychlost 30 

km/h“, event. retardér, ke zpomalení rychlosti projíždějících vozidel, zejména do 
zahrádkářského družstva. 

 
Ukládá 
OVŠ ÚMČ postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 

 
22. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 00036 – A.S.A. Služby Žabovřesky 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 7 k SOD č. 09 9 500 09 
00036, jehož předmětem je oprava výpočtu celkové ceny, a její snížení. Dodatek č. 7 bude 
schválen mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupenou Mgr. Vladanem Krásným, starostou a společností 
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., se sídlem Korejská 4, 625 00 Brno, zastoupenou jednatelem 
společnosti Mgr. Zdeňkem Navrátilem. Dodatek č. 7 tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
 
23. Žádost o převedení finančních prostředků do fondu investičního MŠ Brno, 
Bosonožská 4, zakoupení myčky na nádobí 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje MŠ Brno, Bosonožská 4 převod financí z fondu 
rezerv do fondu investic ve výši 50 000,-Kč a to na zakoupení myčky na nádobí. Pověřuje 
OSŠK o tomto informovat ředitelku, Mgr. Šárku Pantůčkovou.  
 
24. Doprodej obecní vymezené jednotky – Osová č.o. 2, byt č. 579/19 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje 
 
Zastupitelstvu městské části: 
 

1. Schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/19, v bytovém domě Osová č. o. 2 
v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 579, včetně příslušného spoluvlastnického 



podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech domu č. pop. 579 stávajícím 
nájemcům Barboře Nešporové, nar. 7. 8. 1984 a Josefu Nešporovi, nar. 20. 3. 1977  
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů  
a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna  
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků  
ve výši 339 402 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu č. 09 9 400 15 00108, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání,  
a s podmínkou podpisu této kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení 
předmětného prodeje Zastupitelstvem městské části Brno – Starý Lískovec  
a Zastupitelstvem města Brna. 

 
2. Doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit prodej předmětné bytové jednotky  

za cenu 339 402 Kč. 
 

3. Pověřit starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu č. 09 9 400 15 00108 dle první části tohoto 
usnesení. 

 
4. Uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu 

zajistit. 
 
 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
25. Labská 33 – Smlouva o realizaci vestavby nebytových prostor a budoucí nájemní 
smlouvě Dagmar Malcová 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o realizaci vestavby nebytových prostor a 
budoucí nájemní smlouvě na dobudování nebytového prostoru v přístavbě bytového domu na ulici 
Labská č. o. 33 uzavřenou mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, 
Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno a paní Dagmar Malcovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Předmětná smlouva byla zpracována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. Po dostavbě předmětného nebytového prostoru bude uvedená smlouva doplněna v čl. 
II odstavec 1 Účel nájmu, čl. III Doba nájmu a skončení nájmu, čl. IV Cena nájmu 1200 kč/ m², čl. V. 
Započtení nákladů vynaložených na vybudování prostoru sloužícího podnikání. 
 

26. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s xxxxxxxxxxxxxx, schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 16 o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou službou  na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno 
s xxxxxxxxxxxxx. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2015.   
 
 
 
 
 



27. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané 
parkoviště – III. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 9/31 ze dne 18. 11. 2015 a bere na vědomí, 
že část pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec bude opětně nabídnuta veřejnou vyhláškou k pronajmutí 
na hlídané parkoviště. 
 
28. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na opravu havarijního stavu „sportovního“ h řiště 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na opravu havarijního stavu „sportovního“ hřiště 
ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Zpracování 
projektové dokumentace na opravu havarijního stavu „sportovního“ hřiště ZŠ Bosonožská, 
Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno,  
IČO: 255 17 562 

2. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
3. Ing.Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno, 

IČ: 665 85 708 
4. PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 277 13 130 
5. Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 257 64 314  
6. PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
7. Atelier dap, s.r.o., Martinů 35, 602 00 Brno, IČ: 469 70 681 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na opravu havarijního stavu „sportovního“ hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý 
Lískovec“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládáOVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 
 
 



29. Dodatek č. 1 Statutu fondu bytové výstavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
s c h v á l i t  Dodatek č. 1 Statutu fondu bytové výstavby, který je přílohou tohoto bodu jednání 
u k l á d á OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
  
30. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise a návrh na prodej obytné 
Buňky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí   zápis Škodní a likvidační komise 
konané dne 27. 11 2015, schva lu je prodej mobilní obytné buňky firmě SAKO Brno, a.s., 
IČ: 60713470, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.200,- Kč, pověřu je  OFIN 
předložením kupní smlouvy do příští RMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
31. Žádost o úhradu za inženýrskou činnost TDI na akci: „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno 
– Starý Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje 1. žádost od firmy DEA Energetická 
agentura, s.r.o. o úhradu odměny za inženýrskou činnost TDI za měsíc říjen na akci: Zateplení 
ZŠ Bosonožská ve výši 7.260Kč včetně DPH. 
 
32. „Prodej movitého majetku MČ Brno-Starý Lískovec - hasičský automobil CAS 32 
TATRA 148“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji majetku MČ Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, se sídlem 
Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44 99 27 85 zastoupenou starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
Obcí Želenice, Na Návsi č.p. 27, 434 01 Želenice, IČ: 002 66 205, zastoupenou starostou obce 
Janem Zálešákem. 

Ukládá OVV připravit tuto smlouvu k realizaci a podpisu  

33. Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Smlouvu o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi 
Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno, 
zastoupená starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Smlouva o nájmu pozemků dle § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a Smlouva o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 

 
 
 



34. SV domu Osová 8, Brno – žádost o zplnomocnění firmy DSK plan, spol. s r.o. 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí se zplnomocněním společnosti DSK plan, spol. s r. 
o. se sídlem na ulici Staňkova 383/41 v Brně, pro jednání a zastupování týkající se stavby na 
zateplení a stavební úpravy bytového domu na ulici Osová č. o. 8 v Brně a pověřuje starostu 
přiloženou plnou moc podepsat.  
 
35. Rozpočtové opatření č. 33 – odměny členům JSDH, přesun v rámci požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 
 


