
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

ze 114. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 5.10.2022 v 15:45 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Žádost o podepsání Osvědčení objednavatele stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice 

Brno-Starý Lískovec“ 
2. Žádost o vrácení přeplatku nájemného, Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, Brno-

Starý Lískovec 
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. 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. Stavba: „Příjezdová komunikace k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“ - 

vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému řízení 
15. Stavba: „Novostavba rodinného domu na ul. Svah“ – vyjádření ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému povolení 
16. Balíkomat Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
17. Zásilkovna, Z-BOX – vyjádření MČ k umístění zařízení 
18. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 

zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
19. Souhlas s realizací projektu výzvy č. 5/2022 „PŘÍRODNÍ ZAHRADA U LYSKY ČERNÉ“ 
20. Uzavření provozu mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
21. Protokol o splnění předmětu příkazní smlouvy 
22. Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00079, Oprava a údržba bytu 

školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec 
23. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

 



 

 

1. Žádost o podepsání Osvědčení objednavatele stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vydání potvrzení „Osvědčení objednatele stavby“ pro 
společnost UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 507, 619 00 Brno IČO: 60734078 na dílo 
„Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“. 
Pověřuje starostu Mgr. Vladana Krásného podpisem Osvědčení objednatele stavby.  
 
2. Žádost o vrácení přeplatku nájemného, Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje slevu na nájemném ve výši 134.784 Kč pro 
společnost Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 381/9, 625 00 zastoupenou jednatelkami  
PhDr. Ludmilou Bartoňovou a JUDr. Helenou Fišerovou, která je na základě Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání č. 09 9 400 22 00003 ze dne 28.06.2022 nájemcem části 
objektu Bosonožská 381/9. Sleva na nájemném bude započítána do přepisu pro 3. kvartál 
roku 2022. Nový předpis pro kvartál 3/2022 stanovuje Rada MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 
159.216 Kč.  
Pověřuje OSBB vyrozumět žadatele o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 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, 1 rok, 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 16.10.2022. 
 
4. 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 Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 92,51 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
5. 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 Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec 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. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   



 

 

 
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 Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec 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. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
7. 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 Kosmonautů č. o. 17, Brno-Starý Lískovec 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. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
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. 3, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 104,02 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
9. 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 Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 92,51 Kč/m2/měsíc mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
10. 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 Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou,  
2 roky, stanovené nájemné 99,10 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
11. 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 Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 



 

 

2 roky, stanovené nájemné 92,51 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX.  
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
12. 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 Labská č. o. 31, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 92,51 Kč/m2/měsíc, mezi Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022. 
 
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 Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec na 
dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné 101,87 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX,  
nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2022.   
 
14. Stavba: „Příjezdová komunikace k pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Starý Lískovec“ - vyjádření 
k územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá vedoucí OVŠ zajistit potřebné informace k řádnému projednání tohoto materiálu. 
 
15. Stavba: „Novostavba rodinného domu na ul. Svah“ – vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení, resp. společnému povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Novostavba rodinného domu v Brně-Starý 
Lískovec na ul. Svah, parc. č. 21/1, 21/2 k. ú. Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace 
zhotovené panem Ing. Jiří Machem, Údolní 87, 602 00 Brno, IČ 15192997 a datované únor 
2022 a stanovuje následující podmínky: 
1) Bude dodržena vyhláška Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě 

Brně. 
2) Z předložené PD, odst. B.1i., B.8d., B.8g., nevyplývá zařízení staveniště na pozemcích 

veřejné zeleně a dočasný zábor/zvláštní užívání veřejné zeleně se nepožaduje a pro tuto 
stavbu se nepovoluje.   

3) Pokud během stavby dojde ke škodám na veřejném prostranství, veřejné zeleni  
a vybavenosti ploch vlivem nedodržení stanovených podmínek a platné legislativy, uhradí 
škody ten, kdo je způsobil, v plné výši.    

4) Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost dále respektovat ČSN DIN 18 915 
Práce s půdou, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech, ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků. 

5) 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. Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

6) Bude dodržena vyhláška Statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství. 

7) 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 a mokré čištění 
zpevněných ploch 
 

Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení vzal 
stavbu: „Novostavba rodinného domu v Brně-Starý Lískovec na ul. Svah, parc. č. 21/1, 21/2  
k. ú. Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené panem Ing. Jiří Machem, 
Údolní 87, 602 00 Brno, IČ 15192997 a datované únor 2022 na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „Novostavba rodinného 
domu v Brně-Starý Lískovec na ul. Svah, parc. č. 21/1, 21/2 k. ú. Starý Lískovec“ podle 
projektové dokumentace zhotovené panem Ing. Jiří Machem, Údolní 87, 602 00 Brno,  
IČ 15192997 a datované únor 2022, a sdělit usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu 
z této schůze rady MČ.     
 
16. Balíkomat Brno-Starý Lískovec – vyjádření MČ k umístění zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k umístění zařízení „Balíkomat 
Brno-Starý Lískovec“, podle dokumentace předložené Českou poštou s. p., Politických 
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, doručenou dne 24. 6. 2022 a doplněnou dne 
10. 8. 2022. 
 
Nesouhlasí s umístěním zařízení „Balíkomat Brno-Starý Lískovec“ na pozemku p. č. 2485/1 
k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty 16, podle dokumentace předložené Českou poštou s. p., 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, doručenou dne 24. 6. 2022  
a doplněnou dne 10. 8. 2022. 

 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 

 
17. Zásilkovna, Z-BOX – vyjádření MČ k umístění zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala nabídku umístění Z-BOXU, podle dokumentace 
předložené Zásilkovnou s. r. o., zastoupenou Markem Mertou, Českomoravská 2408/1a, 
190 00 Praha 9, doručenou 17. 8. 2022. 
Souhlasí s umístěním zařízení „Z-BOXU“ napájených solárně na pozemku p. č. 1684/18  
k. ú. Starý Lískovec, o velikosti 10 sloupců, na zpevněnou plochu za předpokladu, že 
žadatel bude mít kladné vyjádření DPmB.  
Dále Rada MČ stanovuje následující podmínky: 

1. Provozovatel bude hradit místní poplatek za umístění Z-BOXU formou poplatku  
za zábor pozemku. 

2. Provozovatel bude řádně dbát na pořádek v okolí Z-BOXU a tento i udržovat. 
3. Pokud bude zařízení umístěno na silničních pozemcích, požádá provozovatel  

o zvláštní užívání komunikace příslušný silniční správní úřad; pokud bude zařízení 



 

 

umístěno na pozemku veřejné zeleně, požádá provozovatel o zvláštní užívání 
veřejné zeleně (OVŠ ÚMČ Brno-Starý Lískovec). 

 
18. Jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na veřejnou 
zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ jmenuje členy hodnotící komise ve složení min. 5 členů schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
8. Ing. Martin Šimek (firma ikis, s.r.o.) 
9. Ing. Jiří Kudělka (firma ikis, s.r.o.) 

 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 11.10.2022  
od 12:00 hod., v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému oznámit jmenování členů komise firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno.  
 
19. Souhlas s realizací projektu výzvy č. 5/2022 „PŘÍRODNÍ ZAHRADA U LYSKY ČERNÉ“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy Brno, Bosonožská 9, 
Mgr. Lence Špačkové, se zapojením do projektu výzvy číslo 5/2022 „Přírodní zahrady“, 
kterou předložilo MŽP v rámci Národního programu Životní prostředí. 
Maximální výše podpory z fondu na jeden projekt činí 85% z celkových způsobilých výdajů. 
Zbylých 15% si uhradí základní škola z vlastních zdrojů. 
 
20. Uzavření provozu mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí sdělení ředitelek MŠ o přerušení provozu 
mateřských škol v městské části Brno-Starý Lískovec v období vánočních prázdnin,  
tj. od 23.12.2022 do 2.1.2023. 
Jedná se o příspěvkové organizace: MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ a ZŠ Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, MŠ Brno, Kosmonautů 2, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2. 
Pověřuje OSŠK sdělit toto usnesení ředitelkám mateřských škol. 
 
21. Protokol o splnění předmětu příkazní smlouvy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s potvrzením Protokolu o splnění předmětu příkazní 
smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
příkazce a S – Invest CZ s.r.o., Kaštanova 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171, na straně 
příkazníka a s vydáním Osvědčení veřejného zadavatele o poskytnutých službách obchodní 
společností S – Invest CZ s.r.o.  u těchto příkazních smluv: 



 

 

 
Příkazní smlouva č. 09 9 500 21 00021, jejímž předmětem je inženýrská činnost stavby: 
„Oprava bazénové vany vč. Dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“ 
Příkazní smlouva č. 09 9 500 21 000104, jejímž předmětem je inženýrská činnost stavby: 
„Zasklení balkónů vč. Očištění a úpravy fasády u bytových domů na ulici Labská 29, 31, 33, 
35, 37“ 
Příkazní smlouva č.  09 9 500 21 000107, jejímž předmětem je inženýrská činnost stavby: 
„Rekonstrukce požární zbrojnice Brno – Starý Lískovec“ 
 
Ukládá OVV předložit schválené dokumenty k podpisu starostovi MČ Brno-Starý Lískovec. 
  
22. Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 k SOD č. 09 9 500 22 00079, Oprava a údržba bytu 
školníka v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 09 9 500 22 00079, uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou 
částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno  
a zhotovitelem Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno,  
IČ: 48529303, zastoupenou Ing. Tiborem Vališem, na akci „Oprava a údržba bytu školníka 
v MŠ Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“. Změnový list č. 1 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu 
tohoto jednání. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 1 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
23. Rezignace na mandát člena zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
vzít na vědomí: 

1) písemnou rezignaci Petra Guldy, nar. XXXXX, XXXXX, 625 00 Brno, člena Zastupitelstva 
MČ Brno – Starý Lískovec na jeho mandát, která byla doručena starostovi MČ Brno – 
Starý Lískovec dne 3.10.2022, 
písemnou rezignaci Radoslava Ondráčka, nar. XXXXX, XXXXX, 625 00 Brno, člena 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec na jeho mandát, která byla doručena 
starostovi MČ Brno – Starý Lískovec dne 3.10.2022, 

 
2) zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Petra Guldy dne 

3.10.2022, 
zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec Radoslava Ondráčka   
dne 3.10.2022, 

 
3) nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Jiřího Naka, nar. XXXXX, XXXXX, 625 00 Brno na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu 
MČ Brno – Starý Lískovec, a to dne 4.10.2022, pověřuje starostu MČ Brno – Starý 
Lískovec Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení Jiřímu Nakovi  
o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec; 
nastoupení náhradníka z kandidátní listiny volební strany RESTART PRO BRNO 
Jaroslava Opluštila, nar. XXXXX, XXXXX, 625 00 Brno na uprázdněný mandát 
v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, a to dne 4.10.2022, pověřuje starostu MČ 



 

 

Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení Jaroslavu 
Opluštilovi o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 
 

Ukládá OVV předložit materiál k projednání do Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 
 


