
Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.02.2016 
 
1. SVJ – Osová 2 – byt č. 19 – změna plateb nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nový předpis plateb, platný od 1. 2. 2016, v bytovém 
domě na ulici Osová č. o. 2, ve kterém je statutární město Brno prostřednictvím městské části 
Brno – Starý Lískovec majitelem bytové jednotky č. 19 o velikosti 2 + kk (48,19m2) – 
xxxxxxxxxxxxx 
- předpis plateb ve výši 7 670 Kč/měsíc, které městská část bude pravidelně hradit na účet 
Společenství vlastníků Osová 2, Brno, tito nájemci žádají o odkup předmětné bytové jednotky. 

Změna plateb spočívá v přidání nové položky – splátka okna. 

 
2. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 
2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného 
osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u Donu“ (osvětlení pítka), kterou tvoří - Dodatek č. 1 – 2016 
ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným 
a společností Technické sítě Brno, a. s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Jaromírem 
Machálkem. Dodatek č. 1 - 2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání, pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení - Dodatek  č. 1 – 2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/020/2015 smluvním 
stranám k podpisu nejpozději do 26. 2. 2016. 
 
3. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 – 
2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného 
osvětlení v lokalitě „Veřejné prostranství u polikliniky“ (osvětlení ve schodišťových stupních, zemního 
svítidla v altánu a úřední desky), kterou tvoří Dodatek č. 1 – 2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. 
P/014/2009 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Oderská 
4, 625 00 Brno, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a společností Technické sítě Brno, a. 
s., Barvířská 5, 602 00 Brno, zastoupenou Mgr. Michalem Čoupkem, MBA. 
Dodatek č. 1 - 2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, pověřuje OSBB předložit Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení - Dodatek  č. 1 – 2016 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009 
smluvním stranám k podpisu nejpozději do 26. 2. 2016. 
 
4. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí slevy z nájemného, 
jejímž předmětem je úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy výši 
nájemného z bytu 55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, tj. od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018, 
na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje. Nájemcům bytů, kteří dluží na nájemném, bude 
předmětná sleva poskytnuta až po uhrazení celé dlužné jistiny včetně příslušenství. Dohoda je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, schvaluje seznam bytových domů ve správě MČ 
Brno – Starý Lískovec, kterých se týká úprava nájemného formou 40,55 % slevy 
z nájemného, který je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, schvaluje. Oznámení 
o úpravě nájemného z bytu nájemcům bytů v bytových domech ve správě MČ Brno – Starý 



Lískovec (viz příloha č. 1) o úpravě nájemného z bytu formou 40,55% slevy z nájemného, 
které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
5. Osová 2 – byt č. 19 – odůvodnění prodejní ceny nižší než ceny obvyklé 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
schválit žádost o předchozí souhlas Zastupitelstvo města Brna s převodem bytu č. 579/19 
v bytovém domě na ulici Osová č. o. 2 za cenu 339 402 Kč, tedy cenu nižší než obvyklou s tímto 
odůvodněním: 
 

1. Zastupitelstvo města Brna zrušilo svá usnesení ze dne 11. 10. 2011, kterými byl 
schválen záměr prodeje domů Osová 2,4, Osová 6, Osová 8 v MČ Brno – Starý 
Lískovec jako celků, a současně schválilo výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a 
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků a souhlasilo s prodejem těchto 
domů dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
po jednotkách z úrovně MČ Brno – Starý Lískovec s tím, že nebytové jednotky v těchto 
domech zůstanou v majetku statutárního města Brna. 

2. Kupní ceny výše uvedených vymezených jednotek byly vypočteny způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob – 
účinných od 1. 11. 2007, schválených Z5/008. zasedáním ZMB dne 4. 9. 2007 se 
změnou schválenou Z5/015. zasedáním ZMB dne 27. 5. 2008. Obvyklá cena 
jednotlivých vymezených jednotek za účelem převodu vlastnických práv byla stanovena 
Znaleckými posudky ve věci ocenění nemovitosti – bytu, které vypracoval ing. Jiří 
Ošlejšek, Roubalova 458/5b, 602 00 Brno. Z těchto obvyklých cen se stanovily ceny 
výchozí a ceny kupní. 

3. Při stanovení výchozích cen předmětných vymezených bytových jednotek využila 
městská část Brno – Starý Lískovec úpravu ceny dle čl. 6 odst. (4) Pravidel prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města 
Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Odůvodněním této úpravy byl fakt, 
že nájemcům bytů v předmětných domech byla již ze strany Bytového odboru MMB 
zaslána nabídka k prodeji domů jako celků a městská část Brno – Starý Lískovec se 
zavázala dodržet stanovenou cenu obvyklou za prodej domu jako celku i v případě 
prodeje po vymezených bytových jednotkách. 

4. V bytovém domě na ulici Osová č. o. 2 zbývá doprodat pouze předmětnou bytovou 
jednotku.  

 
6. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 7, v bytovém 
domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce xxxxxx na syna xxxxxxxx, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno – 
Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxx, 
na dobu určitou 2 roky, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016. 
 
7. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 26 v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 35, Brno, vel. 3 + 1, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 224 651 Kč, 



reg. č. 0016/15, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 224 651 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. 26 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno, vel. 3 + 1, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.  OSBB předložit uvedenou Smlouvu o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2016. 
 
8. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxx, Karáskovo náměstí č. o. 8, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 30, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxx, na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu 
do 29. 2. 2016.  

9. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6, o velikosti 
3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné, pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2016.  

 
10. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 4, 
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 xxxxxxx, pověřuje 
OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 3. 2016.   
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 
v přístavbách bytových domů Labská 29 a 31 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu pro 
příjmově vymezené osoby, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 a v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro příjmově 
vymezené osoby, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a nájemci:   

1. Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

2. Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,    

3. Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 



4. Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Labská 29, byt č. P6, 7. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
8. Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
9. Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
10. Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
11. Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   
 
12. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 12, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, za 
podmínky, že uhradí dluh na nájemném ve výši 9 Kč, dále dluh na příslušenství vyčísleném za pozdní 
úhrady nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu za období od měsíce října r. 2014 do 
měsíce prosince r. 2015 ve výši 2 239 Kč. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   
 
13. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 13, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx. 

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.  

14. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 15, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   

15. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 19, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 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 29. 2. 2016.   

 
 



16. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 

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.  v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   

17. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
20, 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 
xxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   

18. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 23, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 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 29. 2. 2016.   

19. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bezbariérového bytu č. 24 o vel. 2+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxx za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího obecního bytu v domě xxxxxxxx, Brno a vyklizený předá MČ Brno – sever.  

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů     
č. o. 17 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxx s tím, že pokud bude hrazen nájem, 
nebude docházet k porušování dobrých mravů, bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, 
pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy. 

Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.   
 
20. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 18, na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, velikost 
3+1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00008 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 18, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno – Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxx, pověřuje OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 00008 smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 
2016. 
 
21. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 29, na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, 
velikost 1+kk 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00009 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 29, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxx, pověřuje 
OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 00009 smluvním stranám k podpisu do 
29. 2. 2016. 



 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 12, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno, 
velikost 3+1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00006 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno – Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 00006 smluvním stranám 
k podpisu do 29. 2. 2016. 
 
23. Žádost o pronájem suterénního bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 11, Brno 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 19, přijaté na své 25. schůzi konané dne 1. 
2. 2016, souhlasí s pronájmem obecního suterénního bytu č. 41 (pozn.: byt původně určen jako 
náhradní pro dlužníky na nájemném), o velikosti 1 + 1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, 
Brno s tím, že nový nájemce provede nejnutnější opravy na vlastní náklady a Odbor správy budov  
a bytů zajistí odborné revize. 
 
24. Zapojení do projektu prevence ztráty bydlení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se městská část Brno – Starý Lískovec 
účastnila projektu „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ včetně jeho přípravy. 
 
25. Žádost SMB, zast. OI MMB, o zajištění náhradní výsadby za vykácené dřeviny 
v rámci stavby Zateplení SVČ Kosmonautů 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Neschvaluje zajištění náhradní výsadby Městskou částí Brno Starý Lískovec a na její náklady, dle 
žádosti SMB, OI MMB ze dne 9. 12. 2015, č.j. MMB/0457934/2015/OI, uložené pravomocným 
rozhodnutím č.j. MCBSLI/05729/15/Ovš/369/2/2/Kap ze dne 23. 10. 2015 povinnému SMB, zast.. OI 
MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. 
 
Trvá na svém usnesení ze dne 23. 9. 2015, přijatém na 26. schůzi, pod bodem jednání č. 20. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 25. 2. 2016.    
 
26. Záměr rekonstrukce parčíku na ul. Hermannova, oslovení k podání cenových 
nabídek na projektovou dokumentaci  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje záměr rekonstrukce parčíku na pozemku p.č. 77 k.ú. Starý Lískovec, na ul. Hermannova a 
v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ 
Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto 
jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1.Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler, Wanklova 6, 602 00 Brno, 
IČ  
12189391  
2.DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 



2.Ing. Petra Lázničková, Poděbradova 111, 612 00 Brno, IČ 74726421  
3.Ing. Miroslava Polachová, Hamry 10, 614 00 Brno, IČ 685 97 304 
4.Ing. Renata Žižlavská, Minoritská 6, 602 00 Brno, IČ 16315111. 
  
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 25. 2. 2016 a seznámit s tímto usnesením 
správce stromořadí na ul. Hermannova Veřejnou zeleň města Brna, p.o., do 20. 2. 2016.  
 
27.  Úprava dopravního značení na ulici Kyjevská na parkovišti  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje požádat Odbor dopravy Magistrátu města 
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, o úpravu dopravního značení ve smyslu § 77 odst. 1c) zákona 
č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích tak, že bude na parkovišti 
Kyjevská mezi bytovými domy Kyjevská 13 – 17 umístěno dopravní značení IP11a – 
parkoviště a E9 – druh vozidla (osobní automobil). 
 
Ukládá OVŠ požádat OD MMB o stanovení dopravního značení a realizaci výše uvedeného 
dopravního značení. 
 
28. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení – Dodatek č. 1-2016 ke 
sml. P/12/2014 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení – Dodatek č. 1 – 2016 ke sml. P/12/2014, jejímž předmětem je připojení 
spotřebiče – měřiče rychlosti ( radaru ) na ulici Labská, č. stožáru S-0568-024. Dodavatelem 
jsou Technické sítě Brno, a.s. Pověřuje starostu jejich podpisem a odesláním 1 originálu zpět 
na Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno. 
Dodatek č. 1 tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
 
29.  Souhlas se stanovením dopravního značení – ul. Kurská  

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje úpravu dopravního značení na ulici 
Kurská, před nákupním střediskem Albert tak, že budou v souladu s platným ČSN EN rozšířena 
parkovací stání pro držitele ZTP nebo ZTP/P, směrem do manipulačního prostoru. Ukládá OVŠ 
po zpracování odpovídající projektové dokumentace požádat OD MMB v souladu s § 77 odst. 
2 zákona č. 361/2000 Sb. o souhlas se stanovením dopravního značení a následně dopravní 
značení upravit. 
 
30. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zhotovení nového herního prvku na 
zahradě MŠ Elišky Přemyslovny 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje poskytnutí finančních prostředků na 
zhotovení nového herního prvku na zahradě MŠ Elišky Přemyslovny, Elišky Přemyslovny 10. 
Na financování budou použity prostředky s ÚZ 100 ve výši přibližně 200.000Kč. Konečná cena 
bude upravena dle ceny, která vzejde z výběrového řízení. 
 
 
31. Osvědčení o řádném poskytnutí služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 



Souhlasí s vydáním Osvědčení o řádném poskytnutí služby pro společnost FCC Žabovřesky, s.r.o., 
Korejská 4, 616 00 Brno, IČO 48908746.  
 
Pověřuje starostu podpisem osvědčení, které je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání.  
 
32. Skončení nájmu xxxx a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem 
p. č. 2635 k. ú. Starý Lískovec – pí xxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2635 k. ú. Starý Lískovec s xxxxxxx, Brno ke dni 29. 
2. 2016 a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/26) 
pozemku pod garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. KN 2635 k. ú. Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a paní Rxxxxxxxxx, Brno od 1. 3. 2016 podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 
16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 

33. Žádost o vyjádření ke grafické úpravě opěrné zdi u zastávky tramvaje Osová 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr grafické úpravy opěrné zdi u zastávky tramvaje 
Osová a požaduje předložení konečného návrhu. 

Ukládá OVš oznámit studentům usnesení Rady MČ. 
 
34. Vyjádření k územnímu řízení – posunutí stavby pro reklamu společnosti outdoor 
akzent s r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s novým umístěním stavby pro reklamu na 
pozemku p. č. 1001/82 k. ú. Starý Lískovec. 

 
35. Vyjádření ke směně pozemků k. ú. Starý Lískovec x Nový Lískovec – JAMAK s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo se směnou pozemků 
ve vlastnictví Společnosti JAMAK s.r.o., se sídlem Mateří 17, Brno, IČ 60747137, p. č.: 

1663/12 - 48 m2 - pod tělesem místní komunikace ul. Svážné 
1678/17 – 6 m2 - pod místní komunikací ul. Svážné 
1678/62 -  6 m2 – pod místní komunikací ul. Jihlavské 
1678/63 - 3 m2 – pod místní komunikací ul. Jihlavské   
1678/65 – část v šířce 1,5 m pro chodník 
1678/66 – část v šířce 1,5 m pro chodník, všechny k. ú. Starý Lískovec a  
2280/1 k. ú. Nový Lískovec – 2 m2 - pod tělesem místní komunikace ul. Svážné za 
pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č.: 
2595/1 k. ú. Nový Lískovec – 78 m2 pod prodejnou ovoce a zeleniny 
1678/79 k. ú. Starý Lískovec – zmenšený o část, jež zůstane v majetku SmB, a to v šířce 
navazujících chodníků při ul. Jihlavské (min. 1,5 m) ve směru z centra do podchodu 
k tramvajové smyčce.  
 
 
 
 
 



36. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané 
parkoviště – IV. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec 

bere na vědomí, že 
1)  se nepodařilo získat zájemce o pronájem části pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec 
při ul. Osové k provozování hlídaného parkoviště, 
2)  společnost ParCar s r.o. bude vyzvána k odstranění oplocení a zahradního domku pro 
obsluhu z pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec v termínu do 29. 2. 2016, 
3)  parkoviště na tomto pozemku p. č. 2779 k. ú. Starý Lískovec bude nadále sloužit jako 
veřejné a souhlasí s podáním žádosti o odsvěření pozemku p. č. 2779 k. ú. Starý Lískovec a jeho 
vrácením zpět do správy BKOM, a. s.  
 
37. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý 
Lískovec ve znění pozdějších předpisů. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala a doporučuje ZMČ odsouhlasit změnu doplnění 
stávající přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění 
pozdějších předpisů tak, že bude specifikace ulic upravena vyjmutím číslování a podmínky 
vyhlášky tak budou platné pro celé ulice a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
38. Umístění zábradlí Mikuláškovo nám., Karpatská, Jemelkova 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje   
 
A) Postavení schodů se zábradlím a sjezdovou plochou na spojnici ulice Karpatská a Valašská, 

místní komunikaci ve správě BKOM a.s. pověřuje OVš odeslat žádost o realizaci na 
BKOM. 

B) Umístit zábradlí k bytovému domu Mikuláškovo nám.13 na náklady MČ Brno – Starý 
Lískovec. Realizace bude zajištěna společnosti BKOM a.s. 

 
39. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací, MČ Brno-Starý 
Lískovec  na rok 2016 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

Schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, 
Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, ulice Kosmonautů, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, 
Oderská 2 na rok 2016. Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení ředitele příslušných příspěvkových 
organizací. Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
40. Rozpočtové opatření č. 4 – voda v areálu TJ Tatran 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 



41. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
29, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29. 2. 2016.  
 
42.Umístění sídla společnosti ParaCENTRUM Fenix z.s., v bytovém domě na ulici Ul. 
Kosmonautů č.o. 17 
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a po prověření všech 
skutečností požaduje znovu předložit tento bod k projednání. 
 
43. Výběrové řízení: „Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných 
zakázek v roce 2016 podle zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a nového zákona o veřejných zakázkách.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na realizaci  
veřejné zakázky malého rozsahu : „ Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání 
veřejných zakázek v roce 2016 podle zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a nového zákona o veřejných zakázkách.“. Zadávací podmínky  
jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Schvaluje okruh zájemců, kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky : 
1. ikis, s.r.o.,Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 63485290 
2. AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 
3. RTS, a.s.,  Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno, IČ: 25533843 
 
Schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek : 

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) 

 
Ukládá 
OVV  zabezpečit odeslání výzvy k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 
 


