
Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 
 
 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o. 45 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 30, situovaném v 6. podlaží domu č.or. 45, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč: GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši   
213 449,10 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 
v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o. 43 v Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 18, situovaném ve 4. podlaží domu č.or. 43, na ulici 
Dunajská v Brně“  byl vybrán uchazeč: Vratislav Šustr, Babice nad Svitavou 331, 635 00 
Brno jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši   
195 476 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
3. Projednání oprav v objektu Točná 5, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OSBB k prověření žádosti. 
 
4. Vltavská č.o. 6 v Brně – Starém Lískovci  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na vyklizení bytu č. 2, na ulici Vltavská č.o. 6 v Brně – 
Starém Lískovci. 
Ukládá OSBB informovat o případu Odbor sociální. 
 
5. Smlouva o dílo č. 09 9 400 12 00007, GipsCon, s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00007 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a GipsCon, s.r.o., 
Tyršova 258, 664 42 Modřice, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 30, o velikosti 2+kk, nacházejícím se  
v 6. podlaží domu č.o. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 213 449,10 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 12 00007 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.1.2012. 
 



 
6. Smlouva o dílo č. 09 9 400 12 00006, Vratislav Šustr 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 12 00006 mezi 
stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené starostou 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a Vratislav Šustr, 
Babice nad Svitavou 331, 664 01 , na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 18, o velikosti 2+kk, 
nacházejícím se ve 4. podlaží domu č.o. 43 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 195476 
Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 12 00006 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 20.1.2012. 
 
 
7. Návrh na podání žádostí o grant na výsadbu stromů – Malé granty 2012, Nadace 
Partnerství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výsadbou dřevin dle dokumentací  „Výsadba 
dřevin na plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. Valašská, Karpatská, 
Kosmonautů“ a „Výsadba dřevin na plochách veřejné zeleně Brno – Starý Lískovec, ul. 
Labská, U Pošty“, zpracovaných Ing. Renatou Žižlavskou v 11/2011, 
Schvaluje podání žádostí o grant dle výzvy Nadace Partnerství – Malé granty 2012, na 
výsadbu dřevin dle jmenovaných  dokumentací. 
Ukládá odboru všeobecnému zpracovat a podat žádosti pro jarní výsadby do 20.1.2012 dle 
podmínek projektu.  
 
 
8. Žádost o získání finančních prostředků na nábytkové vybavení základních  
a mateřských škol a na vybavení školních kuchyní a jídelen 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje seznam požadavků v pořadí dle priorit. 
Ukládá OVš odevzdat žádosti, které jsou přílohou tohoto bodu jednání do 31.1.2012 na 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. 
 
 
9. Rekonstrukce sportovního víceúčelového hřiště Mikuláškovo nám. – výběr zhotovitele 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
10. Žádost o dotace – oranžové hřiště 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, aby MČ Brno – Starý Lískovec požádala 
o dotaci na realizaci rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku ulic U pošty 1 – 9 v souladu 
s usnesením č. 24/31 RMČ ze dne 9.11.2011.V případě přidělení dotace bude položka 
č.3412/6121 navýšena o aktuálně chybějící částku. V případě, že MČ dotace neobdrží, zahájí 
OVŠ přípravné práce pro realizaci jedné z etap rekonstrukce tak, aby tato byla zrealizována 
v roce 2012. Konkrétní úkony rozhodne RMČ na svém následném jednání. 
 



 
11. Žádost o vyjádření k odkupu části pozemku p.č. 576/2 a pozemku 576/6 k.ú. Starý 
Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s odprodejem části pozemku p. č. 576/2 - 44 m2 a pozemku 576/6 - 4 m2 k. 
ú. Starý Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna  do vlastnictví žadatele. 

 
12. Pronájem pozemku pod garáží  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 
09 2 500 99 01223 na pronájem pozemku pod garáží p.č. 1666/21 k. ú. Starý Lískovec   
z důvodu úmrtí. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku pod garáží p. č. 
KN 1666/21 k. ú. Starý Lískovec od 1. 2. 2012 podle návrhu, který je přílohou zprávy.         
 
13. Změna svislého dopravního značení na ul. Kurské u prodejny Albert 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se změnou svislého dopravního značení na ul. 
Kurské u prodejny Albert podle návrhu firmy Linio Plan, s. r. o., se sídlem Sochorova 23, 
Brno, o kterou požádala na základě zakázky společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. – 
schéma parkoviště je přílohou zprávy. 

Souhlasí v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města Brna s odstraněním 
dodatkové tabulky E 13 – s textem „8 – 18 hod. – max. 30 min.“ na parkovišti podél prodejny 
Albert. 

Ukládá OVš sdělit usnesení Rady MČ firmě Linio Plan, s. r. o. do 7 dnů po vyhotovení 
zápisu z 38. Rady MČ. 

 

14. Výpověď nájemní smlouvy SVČ Lužánky – Kyjevská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájemního vztahu dle smlouvy  
o nájmu pozemků, které Středisko volného času Lužánky využívá jako sídlo svojí pobočky na 
ul. Kyjevské - p. č. 2614 a části pozemku p. č. 2395/2 oba k.ú. Starý Lískovec uzavřené mezi 
Statutárním městem Brnem Městskou části Brno – Starý Lískovec a Střediskem volného času 
Lužánky dne 30. 6. 2012. 

Ukládá OVš sdělit toto usnesení Rady MČ SVČ Lužánky do 7 dnů po vyhotovení zápisu  
z 38. schůze Rady MČ. 

 
15. Rozpočtové opatření č.1 – převod transferu z kraje a přesuny v rámci SDH 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Oderská 2 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Oderská 2 ve výši  
29.487,43 Kč. 
 



 
17. Vyklizení bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 31 o velikosti 
1+0 na ulici Vltavská 21 v Brně. 
Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně. 
 
 
18. Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu části usnesení č. 12 přijatého na 31. schůzi 
konané dne 9.11.2011 a to tak, že schvaluje návrh Dohody o poskytnutí slevy z nájemného 
nájmu bytu, která bude obsahovat úpravu nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, 
tedy výši nájemného z bytu 55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, na kterou pronajímatel 
tuto slevu poskytuje. 
Schvaluje text Dohody o poskytnutí slevy z nájemného nájmu bytu, která obsahuje úpravu 
nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 55 Kč/m2/měsíc 
na dobu určitou dvou let, na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje. 
 
 
19. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.27, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.19, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2012.   
 
20. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.13, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2012   
 
21. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2012.  
 
 
22. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o.1, Brno. 
Pověřuje OSBB informovat žadatele o výsledku usnesení Rady městské části do 31.1.2012. 
 
23. Výměna bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi třemi nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.40, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 



ulici Sevastopolská č.o.7, Brno a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26,  o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno a uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.14, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33, Brno. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2012. 
 
 
24. Výměna bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi dvěma nájemci. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská č.o.9, Brno. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2012.  
 
25. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
č. 09 2 400 11 00013 ze dne 28.2.2011  k bytu č.2 v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 5, Brno, velikost 3+1, regulované nájemné,  na dobu určitou 6 měsíců. 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29.2.2012.   
 
26. Žádost o vystavení nové smlouvy o nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.25, 
v bytovém domě na ulici Labská  č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou,  
regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29.2.2012. 
 
 
27. Podnájem bytu, části bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem části bytu č. 11, o velikosti 2+kk,, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, na dobu určitou, od 1.1.2012 do 31.12.2012. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý Lískovec do 31.1.2012 
 
 
28. Přechod nájemního práva dle §708 OZ  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přechod nájemního práva ve smyslu ust. § 
708 občanského zákoníku k bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6, Brno – Starý 
Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o.6, 
Brno – Starý Lískovec, na dobu neurčitou,  regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29.2.2012. 
 
29. Pronájem volného bytu předem opraveného 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 13 v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 4, Brno, vel. 1+kk, cena oprav 182 033 Kč, reg. č. 012/11 smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované nájemné,  žadateli Z.Š. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 182 033 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.13 v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 4, Brno. 



Schvaluje pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.43, Brno, vel. 3+1, cena 
oprav 370 245 Kč,  reg. č. 013/11, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné,  žadateli M.M. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 370 245 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.4 v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno. 
Pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.1.2012.   
Pověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31.3.2012 
 
30. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise 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 11. jednání konaném dne 9.1.2012, že byt   
- Vltavská  č.o.  17, byt č. 8,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem neopravený 
- Vltavská  č.o. 17, byt č. 28,  velikost 1+kk- bude pronajat jako předem neopravený. 
 
 
31. Návrh změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek 
zajišťování bytové náhrady 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem změny  Pravidel pronájmu bytů v domech 
v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. 
Souhlasí s tím, aby oblasti vymezení práv a povinností z nájmu bytu a oblasti přechodu 
nájmu bytu nebyly řešeny v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku města Brna  
a podmínek zajišťování bytové náhrady, aby v těchto oblastech byla zcela respektována 
samostatná působnost městských částí.  
 
 
32. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2012 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
 
33. Znovuprojednání elektronické podpory zápisu do MŠ ve městě Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 9/35 ze dne 7.12.2011 a souhlasí 
se zavedením elektronické podpory zápisu do mateřských škol v MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


