
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 113. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 21.9.2022 v 15:45 hodin, 

 
1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 8.podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 17 situovaném v 5.podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 

3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00064, Vratislav Šustr 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00065, OSS Brno 
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. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX  
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
17. Společný nájem k bytu č. XX, Dunajská č.o. 45, Brno 
18. Narovnání nájemního vztahu – XXXXX 
19. Revokace usnesení a nová žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné 

zeleně pozemku p. č. 2292/9 k. ú. Starý Lískovec, stavba „Vybudování obousměrné 
tramvajové zastávky Valašská “    

20. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 998/17 k.ú. Starý Lískovec, 
konkrétně dle GP č. 1786-4888/2021 pozemek p.č. 998/42 k.ú. Starý Lískovec  
o výměře 10 m2 

21. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO - ROBOTIKA          
23. Žádost o vydání souhlasu s přerušením záruční doby – Optická síť netbox 
24. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky ZŠ Bosonožská 9, 

schodolez 
25. Žádost o čerpání finančních prostředků z prostředků na provoz 
26. Rozpočtové opatření č. 23 – transfer z města, navýšení příspěvku MŠ Labská, 

navýšení vlastních příjmů a výdajů ze SF 
27. Dodatek č.1 k Ramcové smlouvě o provádění exekuce 
28. Stavba: „BD Irkutská 321/8 – ochrana před bleskem“ k.ú. Starý Lískovec; vyjádření pro 

územní řízení 
29. Žádost o umístění sídla ústavu 



 

 

30. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
31. Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00065 
32. Rozpočtové opatření č. 24 – přesun v rámci oddílu Požární ochrana 

 



 

 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 8.podlaží domu č. or. 43 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 32 situovaném v 8. podlaží domu č. or. 
43 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 
664 01, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
175.919,36 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 17 situovaném v 5.podlaží domu č. or. 41 na ulici Dunajská 
v Brně.“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 17 situovaném v 5.podlaží domu č. or. 
41 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: OSS Brno, s.r.o., Holandská 2, 639 00 
Brno, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
276.881,66 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00064, Vratislav Šustr 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 22 00064 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 32, nacházejícím se v 8. podlaží domu č. or. 43 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
175.919,36 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00064 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.09.2022. 
 
4. Smlouva o dílo č. 09 9 400 22 00065, OSS Brno 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
č. 09 9 400 22 00065 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele a OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 17, nacházejícím se v 5. podlaží domu č. or. 41 ulice Kurská v Brně v celkové ceně 
276.881,66 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou městské části Brno-Starý 



 

 

Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 22 00065 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 30.09.2022. 
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 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 31.10.2022.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě  
o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci  
na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2022.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2022.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 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 31.10.2022.   
 
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 Dunajská č. o. 39 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 31.10.2022.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 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 31.10.2022.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská 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 31.10.2022.   
 
12. 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 31.10.2022.   
 
13. 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 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 31.10.2022.   
 
14. 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. 1 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 31.10.2022.   
 
15. 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. 19 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností 
navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno 
dle usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2022.   
 
 
 



 

 

16. 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. 23 v Brně-Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností 
navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno 
dle usnesení č. 22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2022.   
 
17. Společný nájem k bytu č. XX, Dunajská č.o. 45, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 30, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 45, Brno. 

 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská  
č. o. 45, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022  
a informovat nájemce o usnesení do 30.09.2022.   
 
18. Narovnání nájemního vztahu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou,  
1 rok, stanovené nájemné 98,82 Kč/m2/měsíc, které bude každoročně upravováno o míru 
inflace vyhlášenou ČSÚ. 
Ukládá OSBB informovat žadatele o usnesení do 30.09.2022 a předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022, 
 
19. Revokace usnesení a nová žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné 
zeleně pozemku p. č. 2292/9 k. ú. Starý Lískovec, stavba „Vybudování obousměrné 
tramvajové zastávky Valašská “    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení 112. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 7. 9. 2022, bod č. 17. 
Souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně pozemku p. č. 2292/9 k. ú. Starý Lískovec,  
ul. Dunajská (naproti č. 7), dle nové žádosti ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 
Moravany, IČ 25504011, ze dne 12. 9. 2022, pro zařízení staveniště – kontejnerové buňky,  
o výměře 25 m2, v termínu 1. 9. 2022 – 16. 11. 2022, s uvedením plochy veřejné zeleně do 
původního stavu do 30. 4. 2023, za podmínek uvedení dotčené plochy do původního stavu, 
náhrad škod vzniklých na užívané ploše a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 3 
bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 27. 9. 2022. 
 



 

 

20. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 998/17 k.ú. Starý Lískovec, konkrétně 
dle GP č. 1786-4888/2021 pozemek p.č. 998/42 k.ú. Starý Lískovec o výměře 10 m2 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost podanou MmB, Majetkovým odborem,  
o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 998/17 o výměře 10 m2, paní XXXXX. 
Doporučuje ZMČ souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/17, k. ú. Starý Lískovec  
o výměře 10 m2, paní XXXXX. (nové p. č. 998/41 dle GP č. 1786-4888/2021). 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ. 
 
21. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise“ 
konané dne 14.09.2022, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „Vyřazení majetku 
č.2/2022“, který je součástí „Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
22. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky NPO - ROBOTIKA          
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy a Mateřské školy, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, Mgr. Margitě Kotáskové, vystupovat 
jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,- Kč bez DPH u zakázky „NPO-ROBOTIKA pro 
Základní školu a Mateřskou školu, Brno, Elišky Přemyslovny 10.“ 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Brno, 
Elišky Přemyslovny 10, Mgr. Margitu Kotáskovou.  
 
23. Žádost o vydání souhlasu s přerušením záruční doby – Optická síť netbox 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přerušením záruční doby na pozemku p. č. 2478/10 
k. ú Starý Lískovec, kdy budou splněny podmínky zhotovitele stavby „Rozšíření parkovacího 
stání na ul. U Hřiště“, a to přerušení záruční doby po dobu stavby optické sítě, převzetí  
a předání prostoru stavby a uvedení stavby do původního stavu.  
Ukládá odboru všeobecnému informovat žadatele. 
 
24. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky ZŠ Bosonožská 9, 
schodolez 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvková organizace, Mgr. Lence Špačkové, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky 
nad 100 000,- Kč bez DPH u investičního záměru „Brno, ZŠ – pořízení schodolezu“. 
Pověřuje Mgr. Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý Lískovec, podpisem tohoto 
investičního záměru. 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku Základní školy, Brno, Bosonožská 9  
Mgr. Lenku Špačkovou.  
 
 
 
 



 

 

25. Žádost o čerpání finančních prostředků z prostředků na provoz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas řediteli Základní školy Brno, Labská 27,  
Mgr. Michalu Dlouhému, s čerpáním části provozních prostředků zřizovatele na doplnění 
platu školního psychologa. Jedná se o 9 000,- Kč měsíčně po dobu od 1.10.2022  
do 31.12.2022. 
 
26. Rozpočtové opatření č. 23 – transfer z města, navýšení příspěvku MŠ Labská, navýšení 
vlastních příjmů a výdajů ze SF 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 23, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
27. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o provádění exekuce 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě  
o provádění exekuce ze dne 9.3.2009 uzavíraný mezi JUDr. Lubomírem Zálešákem, soudní 
exekutor, Mgr. Kateřinou Skoupou, nově jmenovaný soudní exekutor a Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, oprávněný. Předmětem Dodatku č. 1 je souhlas 
oprávněného s převzetím agendy ve vztahu k řízením, která již byla zahájena a ve vztahu 
k řízením nově zahájeným. 
Ukládá OVV předložit Dodatek č. 1 k podpisu smluvním stranám. 
 
28. Stavba: „BD Irkutská 321/8 – ochrana před bleskem“ k.ú. Starý Lískovec; vyjádření pro 
územní řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „BD Irkutská 321/8 – ochrana před 
bleskem“ podle projektové dokumentace doručené žadatelem Společenství vlastníků domu 
Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, IČ 29225141, zpracované PK Střítecký, Hrušky 267, 
683 52 Hrušky, IČ 066111109, datované 02/2022 a jako správce zastupující vlastníka ostatní 
plocha, zeleň na pozemku p. č. 2405/2 a pozemku p. č. 2405/9 k. ú. Starý Lískovec stanoví 
následující podmínky: 
 

1. Při realizaci 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.  

2. 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. 

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

4. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
5. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle 

podmínek ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího. 
6. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
7. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
8. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 

 
Doporučuje starostovi, aby jako účastník územního řízení vzal stavbu: „BD Irkutská 321/8 – 
ochrana před bleskem“ k. ú. Starý Lískovec podle projektové dokumentace doručené 
žadatelem Společenství vlastníků domu Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, IČ 29225141, 
zpracované PK Střítecký, Hrušky 267, 683 52 Hrušky, IČ 066111109, datované 02/2022  
na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „BD Irkutská 321/8 – ochrana 
před bleskem“ k. ú. Starý Lískovec podle projektové dokumentace doručené žadatelem 
Společenství vlastníků domu Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 Brno, IČ 29225141, 
zpracované PK Střítecký, Hrušky 267, 683 52 Hrušky, IČ 066111109, datované 02/2022  
a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
29. Žádost o umístění sídla ústavu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy ve smyslu § 1725 občanského 
zákoníku mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem: 
Oderská 4, 625 00 Brno IČ: 44992785 jako pronajímatelem a XXXXX, ulice Kurská XXXXX, 625 
00 Brno jako nájemcem. V této smlouvě se smluvní strany dohodly na podmínkách, za nichž 
pronajímatel udělí nájemci po podpisu této smlouvy souhlas s umístěním sídla ústavu 
Národní institut nápomoci, zastoupení, opatrovnictví a péče České republiky, z. ú. v bytě č. 
XX v bytovém domě na ulici Kurská č. o. XX v Brně. Předmětná smlouva tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou stranu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2022.  
Po podpisu uvedené smlouvy oběma smluvními stranami dále pověřuje OSBB předložit 
souhlasné prohlášení majitele nemovitosti o zřízení sídla ústavu Národní institut nápomoci, 
zastoupení, opatrovnictví a péče České republiky, z. ú. na ulici Kurská XX, Brno 625 00 
k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanovi Krásnému.  
 
30. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních 
děl, číslo smlouvy VP_2022_163587, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 22.9.2022. 
 
 
 
 



 

 

31. Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00065 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 09 9 500 22 00065, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno 
a zhotovitelem MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 255 38 543. Změnový list  
č. 1 je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. Dodatek č. 1 je autorizovanou 
přílohou č. 3 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 1 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
32. Rozpočtové opatření č. 24 – přesun v rámci oddílu Požární ochrana 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 24, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

 
 
 
 


