
Informace z usnesení 46. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.05.2016 
 

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P7, v bytovém domě na ulici Labská    č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanované pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit 
uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit 
uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P2, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P3, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P4, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 



7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 28 o 
velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno – Starý Lískovec na dobu 
určitou, 3 měsíce, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno 
- Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení 
uhrazena ve lhůtě do 31.8.2016 bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na 
dobu určitou 1 roku. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě 
uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 3 měsíců tj. doby, na kterou 
byl nájem sjednán a další nájemní vztah se s nájemcem nebude uzavírat. 
 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30. 6. 2016 a písemně vyzvat nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení uhradil, 
a to nejpozději do 31.8.2016. 
 

9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 18, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2016.  
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě 
o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 23, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
 
 
 



12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2016.  
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 34, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 
2016.  
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 35, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit 
uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2016.  
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 47, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje 
OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
31. 5. 2016.  
 



18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 11, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje 
OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30. 6. 2016.  
 
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 42, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 
2016.  
 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě zvláštního určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně – 
Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 
2016.  
 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Vltavská  č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
22. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, v 
bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2016. 
 
23. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 13, na ulici Kurská č. o. 2, Brno, velikost 4+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00037 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 13, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje  OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 16 
00037 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 



 
24. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1, na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00025 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 1, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno – 
Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o 
zániku nájmu č. 09 9 400 16 00025 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
25. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 47, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno, 
velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00038 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 47, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu 
č. 09 9 400 16 00038 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
26. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 21, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno, 
velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00024 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 21, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 
9 400 16 00024 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
27. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1, na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno,  
velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00040 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 1, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno 
– Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 
09 9 400 16 00040 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
28. Společný  nájem  k  bytu č. 1, Kurská č. o.  6, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 1, v bytovém domě 
na ulici Kurská č. o. 6, Brno – Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6, Brno – Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
informovat nájemce o usnesení do 31. 5. 2016.   
 
 
 
 
 
 



29. Společný  nájem  k  bytu č. 13, Dunajská č. o.  39, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 13, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 39, Brno – Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno – Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení do 31. 5. 2016.   
 
30. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 6, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Osová  č. o. 4, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Osová  č. o. 4, Brno – Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, 
regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
31. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 21, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxx, na vnuka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 21, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno – Starý Lískovec, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016. 
 
32. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7, o velikosti 2 + 
kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  
 
33. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že BK v souladu se Způsobem pronájmu bytů 
v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na VI. 
zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaném dne 19. 3. 2008 určila na svém 13. jednání, 
konaném dne 9. 5. 2016, že byt: 
 
Sevastopolská č. o. 3, byt č. 1, velikost 1 + kk – bude pronajat jako předem opravený, 

Labská č. o. 37, byt č. 2, velikost 3 + 1 – bude pronajat jako předem opravený, 

Labská č. o. 31, byt č. 8, velikost 3 + 1 – bude pronajat jako předem opravený, 

Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 26, velikost 1 + kk – bude pronajat jako předem opravený. 

 
 



34. Pronájem volného obecního bytu 
 

1. Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 29, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 11, Brno, velikost 1 + kk dle článku 2 bodu 2 Způsobu pronájmu bytů 
- pronájem bytu při výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení 
Odboru sociálního dle čl. 2, odst. 3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k  bytu č. 29, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno, velikost 
1 + kk, v Brně - Starém Lískovci, na dobu dvou let, regulované nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem 
xxxxxxxxxxxxpověřuje OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30. 6. 2016. 

 
35. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 21 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, vel. 2 + 
kk, 60%  z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 174 179 Kč, reg. č. 002/16, smlouva o 
nájmu bytu  na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje  uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 174 179 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě  o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec 
Smlouvy   o nájmu bytu k bytu č. 21 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno, 
vel. 2 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a 
žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 25 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, vel. 3 + 1, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 206 591 Kč, reg. č. 003/16, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 206 591 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 25 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno, vel. 3 + 1, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, vel. 3 + 
1, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 209 041 Kč, reg. č. 004/16, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 209 041 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 27 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno vel. 3 + 1, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 3 + 1, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 220 758 Kč, reg. č. 005/16, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxa schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 220 758 Kč, Smlouvy o budoucí smlouvě o 
nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý Lískovec Smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 45, Brno, vel. 3 + 1, mezi 



Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2016.  OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2016. 
 
36. Smlouva o nájmu suterénního bytu č. 41, Sevastopolská č.o. 11, Brno – 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o nájmu bytu k bytu č. 41, o velikosti 
1+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou 2 let, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxx. Smlouva o nájmu bytu byla zkontrolována právníkem 
úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 15. 6. 2016.   

 
37. Navýšení nájemného o inflační příplatek – nebytové prostory a byty pro PVO 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby se v roce 2016 nenavyšovalo nájemné za 
pronájem nebytových prostor (viz Příloha č. 1, která tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání) a pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby (viz Příloha č. 2, která tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání) o nárůst celoroční míry inflace, která je 
zveřejněna Českým statistickým úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za 
celý rok k roku předchozímu) a pro rok 2016 činí 0,3%. 
 
38. Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 16 v bytovém domě č. o. 1 na ulici Kyjevská 
v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 16 v bytovém 
domě č. or. 1, na ulici Kyjevská v Brně, nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“. Jedná se o vyzdění 
bytového jádra a instalaci sprchového koutu.  
 
39. Rozpočtové opatření č. 12 – projektová dokumentace na kontejnerová stání  na 
separovaný odpad 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 12, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
40. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k  pojistnému plnění škodní události  č.  
4164012388   
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
10.5.2016, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4164012388 – úraz při 
zimní údržbě paní Anežka Šilhavá, Vltavská 610/8, 625 00 Brno – Starý Lískovec a ukládá 
odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 3.6.2016.   



 
41. Dohoda o skončení Dohody o spolupráci č. 09 9 500 15 00343       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   
 
Dohodu o skončení Dohody o spolupráci č. 09 9 500 15 00343, uzavíranou mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a Diecézní charitou Brno, zast. ředitelem p. Ing. Mgr. 
Oldřichem Haičmanem, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO 44990260, která je 
autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou dohodu stranám k podpisu do 31. 5. 2016.   
 
42. Zrušení a nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Oprava vozovky účelové komunikace na ulici Valašská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vozovky 
účelové komunikace na ulici Valašská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
a souhlasí  
 
1. s realizací akce: ,,Oprava vozovky účelové komunikace na ulici Valašská, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava vozovky účelové komunikace na ulici Valašská, Brno – Starý Lískovec“, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících zájemců k podání cenové nabídky: 
 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 60733098 
2. ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO 25504011 
3. Svoboda a syn s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČO 25548531 
4. H.K.U., spol. s.r.o., Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno, IČO 25515161 
5. MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543A 
 
 
4. se složením komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Oprava vozovky 
účelové komunikace na ulici Valašská, Brno – Starý Lískovec“ ve složení: 
 

1. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
2. Markéta Šnajderová (referent odboru všeobecného) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci díla. 
 
 



43. Vyvěšování tzv. moravské zemské vlajky na státní svátek 5. července na budově úřadu 
MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pravidelné, každoroční vyvěšování tzv. moravské 
zemské vlajky na budově radnice MČ na den státního svátku 5. července a v další významné 
dny, dle rozhodnutí starosty a místostarosty, jako výraz symbolického se přihlášení 
k moravským zemským tradicím a kultuře, volí jako zpodobnění vlajky bílo-červeně 
šachovanou orlici na modrém vlajkovém listu, které je v souladu s podobou platného velkého 
státního znaku ČR a dle zpodobnění moravské zemské vlajky kodifikované na vlajkách 
stávajících šesti „moravských“ krajů ČR. 
 
44. Koncept Plánu udržitelné městské mobility 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí s připomínkami, jejichž soupis je přílohou  
tohoto usnesení, stav přípravy a obsah konceptu strategického dokumentu Plánu udržitelné 
městské mobility, jmenuje jako zástupce MČ Brno-Starý Lískovec pro následnou komunikaci 
mezi OD MMB a MČ pro další koordinovanou přípravu Plánu udržitelné městské mobility a 
souvisejících dokumentů pana starostu Mgr. Vladana Krásného a ukládá tajemníkovi úřadu 
MČ sdělit toto stanovisko vedoucímu OD MMB do 31.5. 2016 
 
 
45. Vyjádření MČ k prodeji – směně části p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu městské části souhlasit 
s prodejem části pozemku p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec pro vybudování příjezdové, 
komunikace k pozemkům p. č. 1732/1, 1732/15 a 1732/16  v minimální šíři 6,5 m, případně se 
směnou části pozemku p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec za část pozemku ve Statutárním 
městě Brně ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro výše zmíněný 
účel.  
 
46. Pronájem pozemků pod zahradami v MČ Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o nájmu částí pozemků zahrad v k 
. ú. Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupenou 
 starostou p. Mgr. Vladanem Krásným za nájemné ve výši 6,- Kč za m2 a rok s těmito subjekty: 
 

pozemek p. č. výměra v m2 subjekt (budoucí nájemce) 

663/2 18 - díl A  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

663/2 16 – díl B 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

668/2 12 – díl C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

podle vzorové smlouvy, schválené na 38. schůzi RMČ dne 23. 3. 2016 pod bodem č. 38. 

 
 
 
 



47. Vyjádření k územnímu řízení na stavbu: „Optická trasa SMART Comp. a.s., Brno, 
Jemelkova – Irkutská“ 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává k územnímu řízení pro stavbu: „Optická trasa 
SMART Comp. a.s., Brno, Jemelkova – Irkutská“ 
 
- nesouhlasné stanovisko  
 

48. Předběžné seznámení se stavební záměrem a. s. E.ON Distribuce: „Brno, 
Malostranská, stavební úprava NN“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavební záměr a. s. E.ON Distribuce: „Brno, 
Malostranská, stavební úprava NN“ a souhlasí za podmínek, že budou provedeny opravy 
chodníků v plné šíři a celé délce a kolmé přechody přes komunikace budou prováděny 
protlakem. 

49. Skončení nájmu pozemku p. č. 2328/1 – restaurační zahrádka u restaurace Amur, ul. 
U Hřiště 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s ukončením platnosti smlouvy čj. 09 2 500 12 
00112 o nájmu části (85 m2) pozemku p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec pro umístění restaurační 
zahrádky uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec 
zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a společností „S.A.M. Brno, spol. s r. o.“, se 
sídlem U Hřiště 640/21b, Brno, IČ 48911607 dohodou k 31. 5. 2016. 
 
50. Skončení nájmu a nový pronájem části pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2192 a 
pozemku pod garáží p. č. 2173 – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení nájmu pozemku p. č. 2173 k. ú. 
Starý Lískovec a platnosti a účinnosti smlouvy čj. 09 2 500 13 00005 uzavřené mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a Marií a Milošem 
Chválkovými, souhlasí s uzavřením dohody s xxxxxxxxxxxxxx o skončení nájmu části 
pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec podle smlouvy čj. 09 2 500 
15 00261 k 31. 5. 2016 podle návrhu v příloze tohoto bodu jednání a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o nájmu ideální části pozemku p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým 
dvorem při ul. Jemelkova podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod 
bodem č. 4/119 a smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2173 v k. ú. Starý Lískovec pod garáží 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem 4/115 mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ 
č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

 
51. Změna místa konání akce „RUN IN COLORS“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 

že akce RUN IN COLORS 2016 pořádaná společností RUN IN COLORS s r. o., se sídlem 
Zborovské nám. 2273, Pardubice, IČ 04485793, zastoupená Bc. Adamem Horákem se v MČ 
Brno – Starý Lískovec z důvodu velkého množství přihlášených účastníků, jež přesahuje 
kapacitu vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožské, nebude konat, nesouhlasí s tím, že MČ 



Brno –Starý Lískovec bude nadále uváděna jako spolupořadatel akce a ukládá OVš, aby 
pořadateli oznámil toto usnesení RMČ. 

52. Skončení nájmu s předchozími nájemci částí pozemku pod garážovým dvorem na 
pozemku p. č. 2395/20 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skončením nájmu částí pozemku p. č. 2395/20 k. 
ú. Starý Lískovec s původními vlastníky garáží takto: 

1)  s manželi Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, druhý bytem Řezáčova 20, Brno bude 
smlouva čj. 09 2 500 15 00042 ukončena výpovědí v obecné výpovědní lhůtě 3 měsíce; 

2) s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude uzavřena dohoda o skončení nájmu k 31. 5. 2016 
dle návrhu, který je přílohou zprávy. 

Podpisem dohody byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 

 
53. Prodej podílů pozemků pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 vlastníkům bytových 
Jednotek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části, aby na základě 
zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/11. dne 10. 11. 2015 schváleného záměru prodeje 
pozemků v k. ú. Starý Lískovec: 

1) p. č. 2758 – zastavěná plocha a nádvoří (182 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 579/2, Brno, postaveném na tomto pozemku, 

2) p. č. 2759 – zastavěná plocha a nádvoří (277 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 591/4, Brno, postaveném na tomto pozemku,  

3) p. č. 2760 – zastavěná plocha a nádvoří (228 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 593/6, Brno, postaveném na tomto pozemku a 

4) p. č. 2761 – zastavěná plocha a nádvoří (230 m2) do vlastnictví vlastníků vymezených 
jednotek v bytovém domě Osová 596/8, Brno a 

schválilo 

a) návrh vzorové kupní smlouvy, 

b) vzorovou „Nabídku prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku 
vymezené jednotky“ v domech Osová 579/2, Osová 591/4, Osová 593/6 a Osová 596/8 v Brně 
– Starém Lískovci, 

c) vzor „Přijetí nabídky prodeje alikvotního podílu pozemku do vlastnictví vlastníku 
bytové jednotky“, 

d) prohlášení vlastníka jednotky ve věci úhrady nájemného – bezdůvodného obohacení za 
užívání alikvotního podílu pozemku 

 a ukládá OVš předložit materiál na IX. zasedání ZMČ.  

 
 
 
 
 



54. Rozpočtové opatření č. 11 – vybudování zábradlí, analýza stavu komunikací, transfer 
SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
55. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Kosmonautů 2 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 2 ve výši 
8.080,00 Kč 
 
56. Navýšení spolufinancování projektu „Zateplení administrativní budovy Oderská 4, 
Brno-Starý Lískovec“ a revokace původního usnesení 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec   
 

1) r e v o k o v a t  usnesení schválené pod bodem č. 9 na VIII. zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec konaném dne 16. 3. 2016: 

 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se spolufinancováním projektu „Zateplení 
administrativní budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec 
ve výši 1 mil. Kč.  
 
 

2) s c h v á l i t spoluúčast městské části na projektu  „Zateplení administrativní budovy 
Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 15 % 
celkových rozpočtových nákladů zahrnujících projektovou přípravu + dalších 200.000 
Kč, a to v letech 2016 – 2017.  

 
57. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
účetní závěrku a výsledek hospodaření městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2015, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a převod volných peněžních prostředků 
k 31.12.2015 ve výši 10 986 628,62 Kč do Fondu rozvoje a rezerv MČ Brno-Starý Lískovec, 
doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2015 včetně zprávy auditora  o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2015 a zprávy auditora k účetní uzávěrce k 31. prosinci 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 



58. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2015 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j eúčetní závěrky vč. výsledků hospodaření za 
rok 2015 ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 10, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Labská 27, MŠ Bosonožská 4, 
MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 2. 
 
59. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2015 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu, který je nedílnou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá OSŠK seznámit 
s tímto usnesením ředitele jednotlivých PO. 
 

 
 
 
60. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky  - Základní škola, Brno, 
 Bosonožská 9, příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Lence Špačkové, ředitelce Základní 
školy, Brno, Bosonožská 9, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez 
DPH. Zakázka se týká zakoupení šatních skříněk. Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením 
ředitele školy.  
 
61. Zprávy o činnosti PO  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových 
organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 
 



62. Regulace užívání zábavní pyrotechniky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s podáním žádosti o vypracování obecně závazné vyhlášky, která  bude upravovat  
zákaz používání pyrotechnických výrobků ve vztahu k určitým přesně vymezeným veřejným i 
jiným prostranstvím a také časům, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku  s ohledem na potřebu ochrany majetku, ochrany nočního klidu nebo občanského 
soužití. 
 
Ukládá OVV předložit materiál do Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
63. Vymáhání peněžitých pohledávek  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  
včetně příslušenství  u níže  uvedených osob : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dluží od listopadu r. 2014 do února r. 2016 částku ve výši 
103 936,- Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dluží od února r. 2014  do února r. 2016 částku ve výši 194 795,- 
Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  dluží od listopadu r. 2014 do února r. 2016 částku ve výši 
124 816,- Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dluží od listopadu r. 2014 do února r. 2016 částku ve výši 91 090,- 
Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6, dluží od prosince r. 2014 do ledna r. 2016 částku ve výši 
36 999,- Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dluží od června r. 2014 do února r. 2016 částku ve výši 107 917,- 
Kč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37, dluží od listopadu r. 2014 do února r. 2016 částku ve výši 
83 598,- Kč.   
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
64. Výběr zhotovitele zakázky  malého  rozsahu „Zpracování  projektových dokumentací  
Nadzemní  stanoviště pro  vytříděné složky  komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová 
stání na separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec       
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
Zpracování projektových dokumentací – Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec, podle předložené cenové nabídky ze dne 13. 5. 
2016, zhotovitele BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ 29355257. 
 
Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit zájemce, který podal 
cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo. 
 
 
 
 



65.   Návrh   smlouvy   č.    09 9 500 16 00075   pro   zakázku   malého   rozsahu   – 
„Zpracování  projektových dokumentací  Nadzemní  stanoviště pro  vytříděné složky   
komunálního  odpadu   (VSKO,   kontejnerová  stání  na  separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec         
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje smlouvu č. 09 9 500 16 00075 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, 
IČ 29355257, na realizaci díla Zpracování projektových dokumentací – Nadzemní stanoviště 
pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) 
na veřejných prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec. Cena za dílo 272 000 Kč bez DPH/ 
329 120 Kč s DPH. Smlouva je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
ihned.  
 
66. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2016 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci pro Knihovnu Jiřího Mahena z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec ve výši 5 000,- Kč na rok 2016 a současně 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města  Brna, MČ Brno-Starý Lískovec a 
mezi příjemcem dotace Knihovnou Jiřího Mahena v Brně číslo smlouvy  099 300 16 00076, 
která  je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Dále pověřuje  starostu podpisem této smlouvy 
ke dni 20.5.2016 a ukládá OSŠK k rozeslání této smlouvy a informování žadatele. Finanční 
dotace bude přidělená účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet.   
 
Neschvaluje dotaci pro Brněnský svaz malé kopané o.s. z rozpočtu městské části Brno-Starý 
Lískovec. 
 
67. Rozpočtové opatření č. 13 – transfer KJM 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
68. Referenční zakázka „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s podpisem protokolu prokazujícího 
splnění kvalifikačního kritéria podle § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na akci: Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec. 
Pověřuje starostu jeho podpisem. Protokol prokazující splnění kvalifikačního kritéria podle § 
56 odst. 3 zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Rekonstrukce veřejného 
prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 


