
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 2. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 16.11.2022 v 16:00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
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. Dohoda o ukončení odběru, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  

o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ Bosonožská 4 
13. Pronájem služebního bytu ZŠ Brno-Labská 27 
14. Odmítnutý pronájem volného bytu 
15. Jednací řád Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
16. Zřízení Komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec a jejich personální obsazení 
17. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  

a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
18. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 
19. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky ZŠ a MŠ Brno, Elišky 

Přemyslovny 10; Oprava oplocení 
20. Stavba: „Novostavba rampy pro pěší BD Labská 5“ - vyjádření pro vydání společného 

povolení 
21. Stavba: „Bytový dům Klobásova, Brno“ – vyjádření ke změně stavby před dokončením 
22. Stavba: „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“ – SO 402 přeložka kabelů 

EG.D (VN, sdělovací); vyjádření ke Smlouvě o služebnosti 
23. Stavba: „Vybudování přístupového chodníku k zastávce Valašská“ – vyjádření  

ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
24. Stavba: „Brno, Kosmonautů 21, přeložka NN“ – vyjádření ke zřízení služebnosti 

k služebnému pozemku SmB p.č. 2477/4 
25. Stavba: „Návrh rampy pro pěší do bytového domu Vltavská 15“ – vyjádření pro 

vydání společného povolení 
26. Skončení nájmu XXXXX, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým 

dvorem p.č. 1943 k.ú. Starý Lískovec, uzavřená s XXXXX 
27. Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1745/8 k.ú. Starý Lískovec 
28. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p.č. 566/1, 566/24, 566/25  

a 566/26 k.ú. Starý Lískovec 



 

 

29. Změnový list č. 2 a dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 22 00065 
30. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy o dílo  

č. 09 9 500 22 00013 – Park Kroupova 
31. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy o dílo  

č. 09 9 500 22 00041 – Oprava účelové komunikace na ul. U Pošty 9 
32. Osvědčení objednatele na zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 

10, Brno-Starý Lískovec“ 
33. Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, 

Brno-Starý Lískovec“ 
34. Žádost o dodatečnou dotaci na kulturu, Orel jednota Brno-Starý Lískovec – 

„Kateřinský košt 2022“ 
35. Rozpočtové opatření č. 26 – navýšení výdajů v oddílu Komunální služby a územní 

rozvoj 
36. Souhlas s kácením v souvislosti se stavbou „Demolice a výstavba klecových 

kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“ 

37. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-
Starý Lískovec“ 

38. Změnový list č. 3 a dodatek č. 3 k SOD č. 09 9 500 22 00065 
39. Rozpočtové opatření č. 27 – navýšení příspěvku školám z důvodu kompenzace 

nárůstu cen energií 
40. Stavba: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ – vyjádření ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení 
41. Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 

 



 

 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00073 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00073 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2022. 
 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 22 00072 o zániku nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 22 00072 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2022. 
 
3. 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 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 31.12.2022.   
 
4. 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 Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné ve výši 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 31.12.2022.   
 
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 Kyjevská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec v Brně-Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné ve výši 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 31.12.2022.   
 
6. 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. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné ve výši 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 31.12.2020.   



 

 

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 11 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, nájemné určené pro PVO, 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 31.12.2022.   
 

8. 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 Labská č. o. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 
3 měsíce, stanovené nájemné ve výši 101,87 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 31.12.2022.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 17 Brno-Starý Lískovec.   
Ukládá OSBB zaslat nájemcům písemnou výzvu k vyklizení bytu do 30.11.2022.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci. 
Ukládá OSBB zaslat nájemcům písemnou výzvu k vyklizení bytu do 30.11.2022.   
 
11. 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 Labská č. o. 33, Brno, na dobu určitou, do 17.3.2023, 
stanovené nájemné ve výši 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 31.12.2022.   
 
12. Dohoda o ukončení odběru, Smlouva o odvádění srážkových vod a Smlouva  
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení odběru a uzavřením 
Smlouvy č. 20100063196 o odvádění srážkových vod mezi smluvními stranami Mateřská 
Škola, Brno, Bosonožská 4, p. o., Bosonožská 387/4, 625 00 Brno, Statutární město Brno, 
Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno a Brněnské vodárny  
a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 



 

 

Souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení odběru a uzavřením Smlouvy č. 20100063187  
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Mateřská Škola, 
Brno, Bosonožská 4, p. o., Bosonožská 387/4, 625 00 Brno, Statutární město Brno, Městská 
část Brno-Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. 
Pověřuje starostu městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného k podpisu 
předmětných smluv a dohod. 
 
13. Pronájem služebního bytu ZŠ Brno-Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dopracování. 
 
14. Odmítnutý pronájem volného bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí odmítnutí pronájmu bytu č. XX v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno, vel. 4+1, byt schopný k okamžitému nastěhování, reg. 
č. 007/22, žadatelkou XXXXX, bytem XXXXX, Brno a nové zveřejnění pronájmu volného bytu 
na úřední desce. 
 
15. Jednací řád Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, s platností a účinností ode dne 
16.11.2022. 
 
16. Zřízení Komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec a jejich personální obsazení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec zřizuje v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, a přílohou č. 1 koaliční smlouvy ke dni 16.11.2022 jako své 
poradní a iniciativní orgány: 
 

1. Bytovou komisi v personálním obsazení: 
předseda: Mgr. Kateřina Kottová, 
místopředseda: Bc. Tomáš Bernard, DiS., 
další členové: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., Ivan Mokrý, Mgr. Michala Martíšková, 
Ing. Simona Ondroušková, Jan Zlámal, 
tajemník komise: Mgr. Tomáš Okřina. 
 

2. Komisi územního rozvoje a dopravy v personálním obsazení: 
předseda: Ing. Martin Novák, 
místopředseda: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 

 další členové: Ing. Jan Turčínek, Ph.D., Michal Koštoval, Ing. Petr Ondroušek,  
Michal   Hrbek, Ing. arch. Eliška Jahodová, 

 tajemnice komise: Ing. Daniela Vašková. 
 

3. Komisi pro životní prostředí v personálním obsazení: 
předseda: Jan Zlámal, 
místopředseda: Taťana Absolínová, 



 

 

další členové: Mgr. Kamila Horáčková, Ing. Jan Novotný, Ph.D., Ing. Lucie Bořecká,  
Ing. Milan Široký, Ing. Vojtěch Říha, 
tajemnice komise: Mgr. Jarmila Kaplanová. 
 

4. Redakční radu v personálním obsazení: 
předseda: Bc. Jiří Filip, DiS., 
místopředseda: Lukáš Jahoda, 
další členové: Ing. Michaela Ambrožová, RNDr. Vendula Svobodová, Jiří Nak,  
Josef Jaňura, 
tajemnice komise: Lucie Honzová. 

 
Ukládá tajemnici úřadu sdělit toto rozhodnutí dotčeným. 
 
17. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  
a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
 
Rada městské části-Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý 
Lískovec schválit s účinností od 14.12.2022. 
 
Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy 
zastupitelstva městské části a dalšími nečleny zastupitelstva městské části na období let 
2022-2026 (dále také Zásady), kterými jsou stanoveny výše měsíčních odměn v Kč neuvolněným 
členům zastupitelstva a dalším nečlenům zastupitelstva. 
 

V souladu s § 84 odst. 2 písm. n) v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec (dále také ZMČ) a dalším nečlenům ZMČ  
za výkon jejich funkcí poskytuje měsíční odměna:  
 

Člen ZMČ bez dalších funkcí            750 Kč 
Člen Rady MČ (dále také RMČ)               3 750 Kč 
Předseda výboru/komise                       2 250 Kč 
Člen výboru/komise                              1 800 Kč 

 
Člen výboru/komise, předseda komise, 
který není členem ZMČ:                   1 800 Kč 

 
1. Měsíční odměna je poskytována ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 

Neuvolněným členům a nečlenům ZMČ je poskytována měsíční odměna v návaznosti 
na kumulaci jednotlivých vykonávaných funkcí. V případě souběhu více neuvolněných 
funkcí se odměna, v souladu s ustanovením zákona o obcích, poskytuje v souhrnu 
max. 3 nejvýše odměňovaných funkcí. Do tohoto souhrnu se zahrnují pouze odměny 
za výkon funkce neuvolněného člena RMČ, předsedy nebo člena výboru ZMČ  
a předsedy nebo člena komise RMČ. Tato odměna v sobě automaticky zahrnuje  
i činnosti, které dotyčný vykonává z pozice zvoleného člena ZMČ. 

 
2. Pro každé následující pololetí bude výše měsíční odměny stanovená dle odst. 1 Zásad 

individuálně přehodnocována v závislosti na souhrnné účasti konkrétního člena  
i nečlena ZMČ na zasedáních a jednáních ZMČ, RMČ, komisích RMČ a výborů ZMČ 



 

 

(např. pro 2. pololetí 2023 dle 1. pololetí 2023 atd.). Vyhodnocení účasti  
se ve volebním období 2022-2026 poprvé uplatní za 1. pololetí roku 2023. Za neúčast 
bude považována neomluvená i omluvená nepřítomnost. 
 

3. Krácení měsíční odměny v závislosti na účasti člena na zasedáních a jednáních bude 
následující: 
 
účast ve výši 76-100 %  100 % výše odměny 
účast ve výši 51-75 %   75 % výše odměny 
účast ve výši 26-50 %    50 % výše odměny 
účast do 25 %     bez odměny 
 

4. Přehled účasti jednotlivých členů na zasedáních a jednáních ZMČ, RMČ, komisích 
RMČ a výborů ZMČ a z toho vyplývající krácení měsíčních odměn bude pololetně  
po vyhodnocení předkládáno formou informativní zprávy Radě MČ Brno-Starý 
Lískovec. Jako první vyhodnocené období bude předloženo 1. pololetí roku 2023. 
 

5. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 
6. V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce. 
 

7. Zásady nabývají účinnosti dnem schválení a plně nahrazují Zásady schválené  
na ustavujícím zasedání ZMČ konaném dne 24.10.2022. 

 
18. Smlouva o nájmu sálu a provozní řád Hasičské zbrojnice, Točná 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dopracování. 
 
19. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky ZŠ a MŠ Brno, Elišky 
Přemyslovny 10; Oprava oplocení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas ředitelce Základní školy a Mateřské školy, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10, Mgr. Margitě Kotáskové, vystupovat jako zadavatel veřejné 
zakázky nad 100 000 Kč bez DPH. Souhlas se týká akce „Oprava oplocení hřiště Základní školy 
a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10.“ realizované firmou A+J ploty s.r.o., Brněnská 
1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231, DIČ:CZ 03894231 v celkové částce 129 900 Kč bez DPH. 
Schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Základní škola  
a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, v částce 50 000 Kč na „Opravu oplocení hřiště 
Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10.“ 
Ukládá: 
1. OSŠK seznámit s tímto usnesením ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, Mgr. Margitu Kotáskovou.    
2. OSŠK, aby v podobných předkládaných materiálech byl vždy uveden stav rezervního fondu 
školy, jeho budoucí využití s řádným odůvodněním. 
 
 
 



 

 

20. Stavba: „Novostavba rampy pro pěší BD Labská 5“ - vyjádření pro vydání společného 
povolení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Novostavba rampy pro pěší BD Labská 5“ 
podle dokumentace předložené panem Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 644 00 Brno, 
zastupujícímu na základě plné moci Společenství vlastníků Labská 5, Brno, IČ 29265746, 
datovanou 07/2022 a stanovuje následující podmínky: 

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

2. 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.    

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

4. V rámci stavby bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
 
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník společného řízení vzal 
stavbu: „Novostavba rampy pro pěší BD Labská 5“ podle dokumentace předložené panem 
Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 644 00 Brno, zastupujícímu na základě plné moci 
Společenství vlastníků Labská 5, Brno, IČ 29265746, datovanou 07/2022 na vědomí bez 
námitek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Novostavba rampy pro pěší 
BD Labská 5“ podle dokumentace předložené panem Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 
644 00 Brno, zastupujícímu na základě plné moci Společenství vlastníků Labská 5, Brno,  
IČ 29265746, datovanou 07/2022 a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu 
z této schůze rady MČ.     
 
21. Stavba: „Bytový dům Klobásova, Brno“ – vyjádření ke změně stavby před dokončením 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Bytový dům Klobásova, Brno“, změna 
stavby před dokončením podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Vojtěchem Trnkou, 
Oslavice 259, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 05129711, zastupující SJM Karásek Petr a Karásková 
Klára, Návrší 268, 595 01 Velká Bíteš, Janovice, datované 9/2022. 
Doporučuje starostovi MČ, aby vzal stavbu: „Bytový dům Klobásova, Brno“, změnu stavby 
před dokončením podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Vojtěchem Trnkou, 
Oslavice 259, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 05129711, zastupující SJM Karásek Petr a Karásková 
Klára, Návrší 268, 595 01 Velká Bíteš, Janovice, datované 9/2022, na vědomí bez 
připomínek. 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Bytový dům Klobásova, 
Brno“, změna stavby před dokončením podle projektové dokumentace zhotovené  
Ing. Vojtěchem Trnkou, Oslavice 259, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 05129711, zastupující SJM 
Karásek Petr a Karásková Klára, Návrší 268, 595 01 Velká Bíteš, Janovice, datované 9/2022  
a sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
22. Stavba: „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“ – SO 402 přeložka kabelů 
EG.D (VN, sdělovací); vyjádření ke Smlouvě o služebnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření ke Smlouvě o služebnosti  
ke stavbě: „Parkoviště na ulici Labská, Brno-Starý Lískovec“, SO 402 Přeložka kabelů EG.D 



 

 

(VN, sdělovací) podle dokumentace předložené firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno, IČ 25552953, datované 9/2022.  
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o služebnosti ke stavbě: „Parkoviště na ulici Labská, Brno-
Starý Lískovec“, SO 402 Přeložka kabelů EG.D (VN, sdělovací), podle dokumentace 
předložené firmou Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25552953, datované 
9/2022.  
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
23. Stavba: „Vybudování přístupového chodníku k zastávce Valašská“ – vyjádření  
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „vybudování přístupového chodníku 
k zastávce Valašská“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o.,  
U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované 8/2022 a stanovuje 
následující podmínky: 

1. Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007  
o ochraně zeleně v městě Brně.  

2. 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. 

3. Bude zajištěna odborná ochrana dřevin v souladu s ČSN 83 9061 a Standardem péče  
o přírodu a krajinu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 

4. 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.  

5. V rámci stavby zajistí stavebník a jeho dodavatelská firma odbornou ochranu dřevin, 
kterých se stavba dotkne a zůstávajících na stavbě a ve veřejné zeleni – bednění, sítě, 
stáhnutí větví, v případě poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření, to vše na 
vlastní náklady investora či zhotovitele stavby. V případě, že tyto dřeviny budou 
stavbou zničeny, jsou povinni stavebník nebo jeho dodavatelská firma nahradit škodu 
v plné výši. Ochrana dřevin na staveništi bude prováděna v souladu s ČSN 83 9061  
a Standardem péče o přírodu a krajinu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti 
SPPK A01 002:2014. 

6. Zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat  
ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin. 

7. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů  
v blízkosti korun stromů. V takových případech musí být především odváděné 
výfukové plyny mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 



 

 

8. 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/odbornou asanaci předmětného 
místa. Doklad o této asanaci bude předložen na Úřad městské části města Brna, Brno-
Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

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

10. Nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch. 
11. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle 

podmínek ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady stavebníka. 
12. Případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
13. Nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti. 
14. Bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 

 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení 
stavby: „vybudování přístupového chodníku k zastávce Valašská“ podle projektové 
dokumentace zhotovené firmou ZPI, spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno,  
IČ 46963774, datované 8/2022, souhlasil bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě: „vybudování přístupového 
chodníku k zastávce Valašská“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou ZPI,  
spol. s. r. o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ 46963774, datované 8/2022 a sdělit 
usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
24. Stavba: „Brno, Kosmonautů 21, přeložka NN“ – vyjádření ke zřízení služebnosti 
k služebnému pozemku SmB p.č. 2477/4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o zřízení služebnosti ke služebnému 
pozemku p. č. 2477/4 ke stavbě: „Brno, Kosmonautů 21, Přeložka NN“ podle 
dokumentace předložené firmou KIP Brno, spol. s. r. o., Mojmírovo náměstí 140, 612 00 
Brno, IČ 46973249, datované 6/2022. 
Souhlasí se zřízením služebnosti ke služebnému pozemku p. č. 2477/4 ke stavbě: „Brno, 
Kosmonautů 21, Přeložka NN“ podle dokumentace předložené firmou KIP Brno,  
spol. s. r. o., Mojmírovo náměstí 140, 612 00 Brno, IČ 46973249, datované 6/2022. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
25. Stavba: „Návrh rampy pro pěší do bytového domu Vltavská 15“ – vyjádření pro vydání 
společného povolení 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Návrh rampy pro pěší do bytového domu 
Vltavská 15“ podle dokumentace předložené panem Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 644 
00 Brno, zastupujícímu na základě plné moci Společenství vlastníků Vltavská 15, Brno,  
IČ 0158455, datovanou 07/2022 a stanovuje následující podmínky: 
 

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

2. 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.    



 

 

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

4. V rámci stavby bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce. 
  
Doporučuje starostovi MČ Brno-Starý Lískovec, aby jako účastník společného řízení vzal 
stavbu: „Návrh rampy pro pěší do bytového domu Vltavská 15“ podle projektové 
dokumentace zhotovené panem Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 644 00 Brno, 
zastupujícímu na základě plné moci Společenství vlastníků Vltavská 15, Brno,  
IČ 0158455, datovanou 07/2022, na vědomí bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Návrh rampy pro pěší  
do bytového domu Vltavská 15“ podle projektové dokumentace zhotovené panem 
Romanem Schelle, Rozárka 549/21, 644 00 Brno, zastupujícímu na základě plné moci 
Společenství vlastníků Vltavská 15, Brno, IČ 0158455, datovanou 07/2022 a sdělit usnesení 
žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
26. Skončení nájmu XXXXX, nová smlouva o pronájmu části pozemku pod garážovým 
dvorem p.č. 1943 k.ú. Starý Lískovec, uzavřená s XXXXX 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením nájmu části pozemku p. č. 1943 k. ú. 
Starý Lískovec u ulice Irkutská, s ukončením smlouvy č. 09 2 500 15 00174 dohodou. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu 1/52  
z užívané plochy pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. 1943 k. ú. Starý 
Lískovec, u ulice Irkutská, 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. 
 

27. Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 1745/8 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření k prodeji nebo k pronájmu 
pozemku p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec, podanou MmB, Majetkovým odborem: nesouhlasí 
s pronájmem pozemku p. č. 1745/8 o výměře 380 m2 panu XXXXX 
a doporučuje ZMČ nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 1745/8 o výměře 380 m2 panu 
XXXXX. 
Ukládá OVš připravit žádost na MMB o svěření předmětného pozemku městské části Brno-
Starý Lískovec. 
 
28. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p.č. 566/1, 566/24, 566/25  
a 566/26 k.ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o vyjádření MmB, MO k prodeji/pronájmu 
částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25, 566/26 k. ú. Starý Lískovec:  
souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25, 566/26 k. ú. Starý Lískovec 
dle situační mapky přiložené k žádosti předložené MmB, MO a doporučuje ZMČ nesouhlasit 
s prodejem částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25, 566/26 k. ú. Starý Lískovec dle 
situační mapky přiložené k žádosti předložené MmB, MO. 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedeného pozemku příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
 



 

 

29. Změnový list č. 2 a dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 22 00065 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 2 a dodatek č. 2 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. 2 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. Dodatek č. 2 je autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 2 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
30. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 22 00013 – Park Kroupova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 13. odst. 13.1. smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 22 00013, uložení smluvní pokuty za prodlení s termínem předání díla 
„Park ul. Kroupova na pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“ ve výši 0,5 % z ceny díla  
za každý den prodlení, tj. dle čl. 5. odst. 5.1.1. (stavební práce, DPS 1.) a 5.1.3. (sadové 
úpravy, DPS 1.), která činí ke dni 16. 11. 2022 částku ve výši 279 231,26 Kč s DPH, zhotoviteli 
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 255 38 543.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení zhotoviteli do 25. 11. 2022. 
 
31. Uložení smluvní pokuty zhotoviteli MTc-stav, s.r.o., dle smlouvy o dílo  
č. 09 9 500 22 00041 – Oprava účelové komunikace na ul. U Pošty 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje ve smyslu ustanovení čl. 13. odst. 13.1. smlouvy  
o dílo č. 09 9 500 22 00041, uložení smluvní pokuty za prodlení s termínem předání díla 
„Oprava účelové komunikace na ul. U Pošty 9, Brno-Starý Lískovec“ ve výši 0,5 % z ceny díla 
za každý den prodlení, tj. dle čl. 5. odst. 5.1. (cena díla), která činí ke dni 16. 11. 2022 částku 
ve výši 18 053,44 Kč s DPH, zhotoviteli MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno,  
IČ 255 38 543.  
Ukládá odboru všeobecnému sdělit usnesení zhotoviteli do 25. 11. 2022. 
 
32. Osvědčení objednatele na zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ E. Přemyslovny 
10, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podpisem starosty Mgr. Vladana Krásného  
na osvědčení objednatele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny  
ZŠ E. Přemyslovny 10, Brno-Starý Lískovec“. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit osvědčení objednatele k podpisu ihned.  
 
33. Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodavatele STAVOPROJEKTA, stavební firma,  
a.s. jako zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“. 
Souhlasí uzavřít smlouvu s dodavatelem STAVOPROJEKTA, stavební firma, a.s. na veřejnou 
zakázku „Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ a s podpisem starosty  
Mgr. Vladana Krásného na oznámení o výběru dodavatele.  



 

 

Ukládá odboru všeobecnému předložit oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“ k podpisu a předložit RMČ smlouvu  
o dílo se schváleným zhotovitelem. 
 
34. Žádost o dodatečnou dotaci na kulturu, Orel jednota Brno-Starý Lískovec – „Kateřinský 
košt 2022“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý 
Lískovec zájmové organizaci Orel jednota Brno-Starý Lískovec na uspořádání kulturní akce 
„Kateřinský košt 2022“ ve výši 15 tis. Kč.   
Finanční dotace bude poskytnuta účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. 
Pověřuje OSŠK přípravou předmětné smlouvy. 
 
35. Rozpočtové opatření č. 26 – navýšení výdajů v oddílu Komunální služby a územní rozvoj 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 
 

36. Souhlas s kácením v souvislosti se stavbou „Demolice a výstavba klecových 
kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením dvou kusů borovic černých rostoucích  
na pozemku veřejné zeleně p. č. 2743/18 k. ú. Starý Lískovec ul. Mikuláškovo náměstí 10 
z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti dle znaleckého posudku č. 192-4 209/22 
zpracovaného Ing. Jaroslavem KOLAŘÍKEM, Ph.D., Kratochvilka 118, 664 91 KRATOCHVILKA. 
 
37. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1. s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDI  
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Zateplení objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“, 
která je přílohou tohoto bodu jednání 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 
2. S – Invest s.r.o., Kaštanová 123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 
3. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 
4. MIHOLOVA s.r.o., U Břízy 588/16, 664 48 Moravany, IČ: 092 22 936 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby – Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ ve složení 
min 3 členů: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 



 

 

3. Bc. Veronika Kupková (referent odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
8. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky.  
 
38. Změnový list č. 3 a dodatek č. 3 k SOD č. 09 9 500 22 00065 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnový list č. 3 a dodatek č. 3 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. 3 je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. Dodatek č. 3 je autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek  
č. 3 smluvním stranám k podpisu ihned.  
 

39. Rozpočtové opatření č. 27 – navýšení příspěvku školám z důvodu kompenzace nárůstu 
cen energií 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
40. Stavba: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ – vyjádření ke společnému 
územnímu a stavebnímu řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý 
Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Energy Benefit Centre a. s., 
Křenova 438/3, Praha, IČ 29029210, datované 1/2022. 
 
Doporučuje starostovi MČ, aby jako účastník společného územního a stavebního řízení 
stavby: „Přístavba DS Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, Praha, IČ 29029210, datované 
1/2022, souhlasil bez námitek. 
 
Ukládá OVš předložit starostovi k podpisu vyjádření ke stavbě „Přístavba DS Kosmonautů, 
Brno-Starý Lískovec“ podle projektové dokumentace zhotovené firmou Energy Benefit 
Centre a. s., Křenova 438/3, Praha, IČ 29029210, datované 1/2022, doručené ze dne  
16. 11. 2022 včetně potvrzení převzetí záruky a kompenzaci parkovacích míst a sdělit 
usnesení žadateli do 7 dnů po rozeslání výpisu z této schůze Rady MČ.     
 

41. Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vzít na 
vědomí: 
 



 

 

Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023 v souladu s čl. 2 odst. 1 
Jednacího řádu ZMČ Brno-Starý Lískovec.  
 
Zasedání se konají převážně ve středu od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 
 
Termíny zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023: 
 
8. března 2023 
7. června 2023 
6. září 2023 
6. prosince 2023 
 
Plánované termíny zasedání schvaluje zastupitelstvo vždy na jeden kalendářní rok předem, 
maximálně však do konce svého volebního období. To však nevylučuje možnost svolání 
zasedání zastupitelstva starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín nebo v odůvodněných 
případech změnu takto naplánovaného termínu. 
 
 
 
 


