
 

 

 
  
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 105. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 1.6.2022 v 16:30 hodin, 

v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  XXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
10. Skončení nájmu XXXXX, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým 

dvorem p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec, uzavřená s XXXXX 
11. stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“/SO 502 Přeložka 

teplovodu Mikuláškovo náměstí/vyjádření ke změně územního rozhodnutí, resp.  
dodatečnému stavebnímu povolení 

12. Žádost MŠ, Brno, ulice Kosmonautů 2, p. o., o vydání souhlasu ke kácení dřevin          
13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
14. Stavba: „Rekonstrukce konečných stanic DPMB-BRNO, Jemelkova, Starý Lískovec“ 

vyjádření ke společnému oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas 
s ohlášeným stavebním záměrem) 

 



 

 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno-Starý Lískovec,  
na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Osová č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar.  XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné  65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX, dále zde bude postupováno dle 
usnesení č. 29/119 ze dne 29.08.2018. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar.  XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno 
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 



 

 

Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46 
RMČ ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar.  XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.     
 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.06.2022.   
 

10. Skončení nájmu XXXXX, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým 
dvorem p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec, uzavřená s XXXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením nájmu části pozemku p. č. 2707 k. ú. 
Starý Lískovec ulice Kyjevská, s ukončením smlouvy č. 09 2 500 15 00119 dohodu. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/55  
z užívané plochy pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý 
Lískovec, ulice Kyjevská, mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno–Starý Lískovec, 
zastoupeným starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a XXXXX, bytem XXXXX, 625 00 Brno, 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 
 

11. Stavba: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“/SO 502 Přeložka 
teplovodu Mikuláškovo náměstí/vyjádření ke změně územního rozhodnutí, resp.  
dodatečnému stavebnímu povolení 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU 
v Bohunicích“, SO 502 Přeložka teplovodu Mikuláškovo náměstí, podle dokumentace 
předložené projektovou kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00,  
IČ 25564901, datované 1/2020. 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník územního řízení, resp. řízení o dodatečném 
povolení stavby vzal stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, SO 502 
Přeložka teplovodu Mikuláškovo náměstí podle dokumentace předložené projektovou 



 

 

kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, Brno 602 00, IČ 25564901, datované 
1/2020, na vědomí bez námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Prodloužení TT z Osové  
ke Kampusu MU v Bohunicích“, SO 502 Přeložka teplovodu Mikuláškovo náměstí, podle 
dokumentace předložené projektovou kanceláří PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 
Brno 602 00, IČ 25564901, datované 1/2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání 
výpisu z této schůze rady MČ.     
 
12. Žádost MŠ, Brno, ulice Kosmonautů 2, p. o., o vydání souhlasu ke kácení dřevin          
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks břízy bělokoré (pod č. 1 odborného 
posudku), rostoucí na pozemku p. č. 2470 k. ú. Starý Lískovec, dle žádosti Mateřské školy, 
Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace, se sídlem ulice Kosmonautů 629/2, Starý 
Lískovec, 625 00 Brno, zast. pí Mgr. Lucií Žigárdyovou, ředitelkou, IČ 704 35 995 a ve smyslu 
odborného posudku ze dne 18. 5. 2022, zpracovaného Ing. Alešem Fišrem, soudním znalcem 
v oboru Ochrana přírody. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 10. 6. 2022. 
 
13. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ – pořadí uchazečů dle 
ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH  Pořadí 

MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, 
IČ: 25538543 

298 404 Kč 1. 

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, 
IČO: 46974687 

334 700,92 Kč 2. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky, prvního v pořadí dle ceny zhotovitele díla 
společnost MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543 a smlouvu o dílo č. 09 9 
500 22 00041 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno  
a MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ: 25538543, na „Oprava účelové komunikace 
na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“. Smlouva je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto 
jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
14. Stavba: „Rekonstrukce konečných stanic DPMB-BRNO, Jemelkova, Starý Lískovec“ 
vyjádření ke společnému oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas 
s ohlášeným stavebním záměrem) 
 



 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Rekonstrukce konečných stanic DPMB-
BRNO, Jemelkova, Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou ZPI, 
spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované duben 2022  
a stanovuje následující podmínky: 

1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V případě znečištění 
veřejných chodníků v průběhu stavby, zajistí stavebník obratem po vzniku znečištění 
jeho odstranění, ale zejména preventivně zabrání možnému znečištění. Pro zamezení 
případné prašnosti, bude zajištěno kropení zpevněných ploch. 

2. V případě realizace zvláštního užívání veřejné zeleně ve správě MČ Brno-Starý 
Lískovec, nelze na veřejné zeleni umisťovat velkoobjemové kontejnery na stavební suť 
a další stavební odpad/materiál. Tyto kontejnery umístěte na komunikace/zpevněné 
plochy. Je zakázáno skladovat sypké materiály bez originálních obalů nebo 
v neuzavřených nádobách. Na veřejné zeleni nelze umisťovat mobilní WC.  
Na trávnících veřejné zeleně je zakázáno manipulovat se stavebním materiálem  
ve smyslu jeho zpracování, např. míchání stavebních hmot. Na plochy veřejné zeleně 
je zakázáno vjíždět vozidly. Po ukončení prací, v případě veřejné zeleně, bude veškerá 
užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, odstraněny zbytky stavebního 
materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10 cm vrstvou prosáté zeminy  
se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem 
a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 6x pokos.  

3. Stavebník preventivně zabezpečí vozidla a mechanizaci stavby tak, aby nedocházelo 
k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. V případě 
kontaminace zajistí stavebník odtěžení této půdy a odbornou sanaci předmětného 
místa. Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad městské části města Brna, Brno-
Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

4. Na konečné zastávce tramvajové dráhy – smyčka se nachází městský mobiliář – 
odpadkové koše ve vlastnictví MČ Brno-Starý Lískovec. Před zahájením stavby bude 
provedena za účasti stavebníka/jeho pověřeného zhotovitele stavby  
a vlastníka/zástupce vlastníka mobiliáře inventarizace tohoto mobiliáře. Poté bude 
demontován stavebníkem/jeho pověřeným zhotovitelem stavby a uskladněn v jeho 
prostorech a na jeho náklady. Po ukončení stavby bude mobiliář vrácen a instalován 
dle pokynů vlastníka mobiliáře nebo vrácen „na sklad“ vlastníkovi a umístěn nový 
mobiliář vlastníka dle pokynů vlastníka mobiliáře, a to MČ Brno-Starý Lískovec, pokud 
však na zastávky nebude instalovat mobiliář sám stavebník/investor.   

5. Bude dodržena vyhláška Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně 
v městě Brně.  

6. Bude dodržena obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 8/2009  
o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Před 
zahájením stavby předložte na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný,  
Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno, zařazení stavby do koordinačního 
harmonogramu města Brna.  

7. Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek. 

8. Budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích 

9. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 



 

 

10. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 
ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 

11. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
12. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
13. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
14. Veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby společné oznámení záměru stavby: „Rekonstrukce 
konečných stanic DPMB-BRNO, Jemelkova, Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, 
datované duben 2022, vzal na vědomí.  
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Rekonstrukce konečných 
stanic DPMB-BRNO, Jemelkova, Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené 
firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované 
duben 2022 a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
  


