
Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 27. 07. 2016 
 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 47 o vel. 3+1, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 47, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v 
Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec a paní xxxxxxxxxxxxxs tím, že pokud 
žadatelka doloží převod vlastnictví bytu v domě Horníkova 32f v Brně na jinou osobu, bude 
hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů a bude trvat potřeba bydlení 
v bytě zvláštního určení, pak BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 8. 2016.   

2. Smlouva o nájmu nebytových prostor – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících 
k podnikání uzavřenou dle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi Statutárním městem Brnem, Městská část Brno – Starý Lískovec, 
zastoupeným Mgr. Vladanem Krásným, starostou na straně pronajímatele a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno, na straně nájemce, kde předmětem smlouvy je 
pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v podhledu přístavby bytového domu Labská 
33 v Brně – Starém Lískovci, o celkové výměře 63,1 m2. Smlouva o nájmu nebytových 
prostor byla zpracována právníkem úřadu a je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 26 –  transfer na mzdové prostředky domovníka preventisty 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
4. Vyjádření k prodeji nebo pronájmu části p. č. 998/8 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/8, která je 
zaplocená k pozemku p. č. 393/3 oba k. ú. Starý Lískovec a souhlasí se svěřením předmětné 
části pozemku MČ Brno – Starý Lískovec po předchozím geodetickém zaměření ke zjištění 
výměry této části pozemku pro účel pronájmu a doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit 
s odprodejem části p. č. 998/8, která je zaplocená k pozemku p. č. 393/3 oba k. ú. Starý  
Lískovec. 
 

5. Vyjádření k prodeji pozemků pod garážemi při ul. U hřiště 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s odprodejem 
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna pod garážemi na ul. U hřiště p. č. 219 – 224, 
226 – 230, 232 – 243/3, 1666/12 – 1666/19, 1666/21, 2366/1, 2472/3, 2472/7, 2472/13 a 2828/1 
všechny k. ú. Starý Lískovec pro případ, že některý z vlastníků garáží na nich postavených o 
odkoupení požádá. 
 
 
 



6. Svěření pozemku p. č. 2472/13 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o svěření pozemku p. č. 2472/13 
k. ú. Starý Lískovec MČ Brno – Starý Lískovec k pronájmu. 
 
7. Vyjádření k pronájmu částí pozemků p. č. 2487/43 a 2487/44 k. ú. Starý Lískovec 
k umístění rampy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 2487/43 (7 m2) a 
2487/44 (1 m2) k. ú. Starý Lískovec z úrovně Statutárního města Brna.  
 
8. Vyjádření MČ k prodeji – směně části p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části trvat na usnesení 
č. 4 z IX. zasedání konaného dne 15. 6. 2016 a nesouhlasit 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 732/16  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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro výše zmíněný účel mimo jiné i z těchto důvodů: 
 
Pozemek p. č. 1684/169 tvoří spolu s ostatními plochami veřejné zeleně přirozenou klidovou 
zónu okolo kostela sv. Jana Nepomuckého na ul. Elišky Přemyslovny. Není proto vhodné, aby 
napříč tímto pozemkem vedla minimálně 6,5 m široká, příjezdová komunikace k pozemkům p. 
č. 1732/1 (1169 m2), 1732/15 (75 m2) a 1732/16 (660 m2), které mají být zastavěny, a to i 
s ohledem na nevhodnost průjezdu mezi osobami shromažďujícími se zde před bohoslužbami 
a při dalších příležitostech.   
 
9. Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2820 k. ú. Starý Lískovec k umístění 
reklamního zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2820 k. ú. Starý 
Lískovec z úrovně Statutárního města Brna společnosti Europlakat s r. o., se sídlem Rohanské 
nábřeží 678/25B, Praha, IČ406 14 832 k umístění reklamního zařízení.  
 
10. Souhlas ke kácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č. 77 k.ú. Starý Lískovec, parčík 
ul. Hermannova 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks Ulmus glabra a celkem 28,6 m2 
keřových porostů Forsythia x intermedia, Acer sp., Spiraea sp., Potentilla fruticosa a 
Hypericum calycinum, rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 77 k.ú. Starý Lískovec, 
parčík ul. Hermannova. Důvodem ke kácení je stavba „Rekonstrukce parčíku Hermannova 
v Brně – Starém Lískovci“.  
 
11. Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová 
stání na separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec, DUR  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s DUR „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec“ – výkresy půdorys stanovišť 1-22 resp. 1-18, bez 
připomínek.  



12. Rozpočtové opatření č. 27 –  revize kanalizace MŠ Kosmonautů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
13. ,,Vybavení 3 tříd nábytkem – nastavitelným, ZŠ Labská Brno – Starý Lískovec“ 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (5-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Vybavení 3 tříd 
nábytkem – nastavitelným, ZŠ Labská Brno – Starý Lískovec“ a znovu souhlasí  
 
1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Vybavení 3 
tříd nábytkem – nastavitelným, ZŠ Labská Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto 
bodu jednání 
 
2. s uzavřením objednávky na akci: „Vybavení 3 tříd nábytkem – nastavitelným, ZŠ Labská 
Brno – Starý Lískovec“ i přes to, že předpokládaná hodnota VZ je nad 100.000Kč bez DPH 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. TERAsport-Müller, s.r.o., Žirovnická 3124/,106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 28486617 
2. LIGNOMETAL s.r.o., Podnásepní 457/1b, 602 00 Brno, IČ: 269567563 
3. KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 00030325 
4. Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole Mikulov, Na Jámě 82, 692 01 Mikulov, IČ: 
49960822.  
 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Vybavení 3 tříd nábytkem – 
nastavitelným, ZŠ Labská Brno – Starý Lískovec“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 

a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 
14. Vymáhání peněžité pohledávky     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje podání odvolání proti rozsudku Městského soudu 
v Brně č.j. 236 C 1/2014-228 ze dne 13.5.2016. 
 
15. Žádost o povolení umístění odkládací schrány – Dodejna Brno 25 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p.č. 648/1 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Malešovská, dle žádosti Dodejny Brno 25, U Pošty 16, 625 00 Brno, ze 
dne 22. 6. 2016, v termínu od 1. 8. 2016, na dobu 5 let, za účelem umístění odkládací schrány 
České pošty s.p., za podmínek udržování čistoty a pořádku na užívané ploše, uvedení dotčené 
plochy do původního stavu, náhrad škod vzniklých na užívané ploše, a to vše na náklady 
žadatele a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 3 bodu tohoto jednání. 
 



16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava části oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprava oplocení u MŠ 
Bosonožská 4, u MŠ Kosmonautů 2, u MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 
 
1a. s realizací stavebních prací „Oprava části oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 
oprava oplocení u MŠ Bosonožská 4, u MŠ Kosmonautů 2, u MŠ Oderská 2, Brno – Starý 
Lískovec“ 
 
1b. s projektovými dokumentacemi: Oprava oplocení u MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec, 
Oprava oplocení u MŠ Kosmonautů 2, Brno – Starý Lískovec, Oprava oplocení u MŠ 
Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec, Oprava části oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
10, Brno – Starý Lískovec, které zpracoval Ing. Jiří Šlanhof 07/2016 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava části 
oplocení u ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprava oplocení u MŠ Bosonožská 4, u MŠ 
Kosmonautů 2, u MŠ Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 

1. Betafence s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 29197112 
2. MT-mont, s.r.o., Marie Pujmanové 281/4, 602 00 Brno, IČ: 27719529 
3. A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice 

 
4. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Oprava části oplocení u ZŠ a 
MŠ Elišky Přemyslovny 10, oprava oplocení u MŠ Bosonožská 4, u MŠ Kosmonautů 2, u MŠ 
Oderská 2, Brno – Starý Lískovec“ ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 
3. Jan Kovář (bytový technik) 
4. Marta Zavadilová (bytový technik) 

Otvírání obálek se bude konat dne 11.8.2016 od 10:00 na ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Kurská 
1, 625 00 Brno a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
 
 


