
 

 

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

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 7. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, 
konané dne 8.2.2023 v 16:00 hodin, 

v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ 

 
1. Žádost o nevyužití možnosti zvýšit nájemné o míru inflace Hotelová škola s.r.o.  
2. Žádost o nevyužití možnosti zvýšit nájemné o míru inflace AMBIS vysoká škola, a.s. 
3. Žádost o slevu z nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola 

s.r.o., objekt Krymská 2 
4. Navýšení nájemného o nárůst celoroční míry inflace – nebytové prostory a střechy 
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 09 2 400 14 00139 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 09 9 400 18 00057 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX  
25. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
26. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
27. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 29, na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno 
28. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 2, na ulici Dunajská č.o. 41, Brno 
29. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 20, na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno 
30. Vyklizení bytu 
31. Darovací smlouva 
32. Prodej/pronájem částí pozemků p. č. 998/8, p. č. 998/13, p. č. 998/15 a p. č. 998/19 

k. ú. Starý Lískovec 
33. Nástavba a stavební úpravy RD Jemelkova 21 Brno-Starý Lískovecꓼ žádost o stanovení 

podmínek k užívání komunikace ve správě MČ 
34. Aktualizace „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“ 
35. Žádost SITEL, spol. s r. o., o vrácení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – Optická 

trasa SMART Comp.  a. s., Brno, Jemelkova – Irkutská      



 

 

36. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 
klidu ve znění pozdějších vyhlášek 

37. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů   v roce 2023 
38. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4  
39. Rozpočtové opatření č. 2 — navýšení oprav na veřejném prostranství a přesun 

v rámci zájmové činnosti 
40. Informace pro Radu MČ Brno-Starý Lískovec 
41. Návrh nové koncepce Zpravodaje Brno-Starý Lískovec 
42. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

účelové komunikace na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ – výběr 
zhotovitele 

43. Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení oprav v oddílu Doprava 
44. Statut komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
45. Zpracování studie „Oprava stávajícího koupaliště, Brno-Starý Lískovec – studie“, 

oslovení k podání cenových nabídek, veřejná zakázka malého rozsahu  
 
 

 



 

 

1. Žádost o nevyužití možnosti zvýšit nájemné o míru inflace Hotelová škola s.r.o.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s žádostí Hotelové školy, s.r.o., Bosonožská 9,  
625 00 Brno o neuplatnění inflační doložky pro rok 2023 a souhlasí v souladu s čl. IV odst. 3 
Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 09 9 400 22 00003 ze dne 12.05.2022 
uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 
260/4, 625 00 Brno, IČO: 44992785 zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným  
a Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, IČO: 25322192 zastoupené jednatelkami 
JUDr. Helenou Fišerovou a PhDr. Ludmilou Bartoňovou s navýšením nájemného pro rok 2023 
o míru inflace vyhlášené ČSÚ ve výši 15,1 %. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o tomto usnesení. 
 
2. Žádost o nevyužití možnosti zvýšit nájemné o míru inflace AMBIS vysoká škola, a.s. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s žádostí společnosti AMBIS vysoká škola, a. s., 
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha o neuplatnění inflační doložky pro rok 2023 a souhlasí 
v souladu s čl. IV odst. 3 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 09 9 400 22 00004 
ze dne 12.02.2022 uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČO: 44992785 zastoupenou starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a toho času Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, 
IČO: 25325078 zastoupenou jednatelkami JUDr. Helenou Fišerovou a PhDr. Ludmilou 
Bartoňovou, nyní nástupnická společnost AMBIS vysoká škola, a. s., Lindnerova 575/1, 180 
00 Praha IČ: 61858307 zastoupenou Dr. Martinou Mannovou a Radkem Stavinohou 
s navýšením nájemného pro rok 2023 o míru inflace vyhlášené ČSÚ ve výši 15,1 %. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o tomto usnesení. 
 
3. Žádost o slevu z nájemného, Montessori Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o., 
objekt Krymská 2 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí se slevou z nájemného pro nájemce Montessori 
Institut, základní škola a mateřská škola s.r.o. ve výši 352.360,- Kč, jako kompenzaci  
za provizorní rekonstrukci stavby občanského vybavení č. or. 2, č. p. 399 na ulici Krymská 
v Brně, která je na základě smlouvy č. 09 9 400 18 00052 ze dne 29.06.2018 předmětem 
nájmu. 
Pověřuje OSBB vyrozumět žadatele o usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
4. Navýšení nájemného o nárůst celoroční míry inflace – nebytové prostory a střechy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí pro rok 2023 s navýšením nájemného za pronájem 
nebytových prostor (vyjma nebytových prostor v bytových domech) a střech o nárůst 
celoroční míry inflace, která je zveřejněna Českým statistickým úřadem (míra inflace 
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) a činí 15,1 %. 
Pověřuje OSBB informovat o tomto usnesení nájemce předmětných nebytových prostor  
a střech. 
 
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 09 2 400 14 00139 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání č. 09 2 400 14 00139, uzavřený mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem na ulici Oderská 4, 625 00 Brno zastoupené 



 

 

starostou Mgr. Vladanem Krásným a MUDr. Kateřina Procházková s.r.o., se sídlem Nebovidy 
22, 664 48 Nebovidy, zastoupená jednatelkou MUDr. Kateřinou Procházkovou. 
Dodatek č. 2 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit Dodatek č. 2 smluvním stranám k podpisu  
do 28.02.2023. 
 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 09 9 400 18 00057 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání č. 09 9 400 18 00057, uzavřený mezi stranami Statutární město Brno, 
Městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem na ulici Oderská 4, 625 00 Brno zastoupené 
starostou Mgr. Vladanem Krásným a MUDr. Eva Ottová s.r.o., se sídlem Milénova 125/1, 638 
00 Brno, zastoupená jednatelkou MUDr. Evou Ottovou. 
Dodatek č. 1 tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit Dodatek č. 1 smluvním stranám k podpisu  
do 28.02.2023. 
 
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 Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
8. 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. 33 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
9. 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 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
 



 

 

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 Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci 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 28.02.2023.   
 
12. 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 Dunajská č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci 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 28.02.2023.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
14. 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 Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
15. 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 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci  
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 28.02.2023.   
 
 
 



 

 

17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v Brně-Starém Lískovci 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 28.02.2023.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 3 měsíce, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc upravované každoročně o míru 
inflace vyhlášené ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a XXXXX, nar. XXXXX. Dále zde bude postupováno dle usnesení Rady MČ Brno-Starý Lískovec č. 
22/46 ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedené dodatky smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023.   
 
19. 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 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné 65,92 Kč/m2/měsíc upravované každoročně o míru 
inflace vyhlášené ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023.   
 
20. 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 v Brně-Starém Lískovci 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 28.02.2023.   
 
21. 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. 23 v Brně-Starém Lískovci 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 28.02.2023.   
 
22. 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 Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, do 31.03.2024, stanovené nájemné 65,92 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 28.02.2023.   



 

 

23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu 
určitou, 3 měsíce, 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 28.02.2023.   
 

24. 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 Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci 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. 
Nesouhlasí se slevou na nájemném pro XXXXX nar. XXXXX, nájemce bytu č. XX v bytovém 
domě na ulici Kurská č. or. 8, Brno. 
Neschvaluje uzavření Dodatku o poskytnutí slevy z nájemného, jejímž předmětem je úprava 
nájemného formou 40,55 % slevy z aktuální výše nájemného na dobu určitou  
do 31.05.2024. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023.   
 
25. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Dunajská č. o. 41, byt č. 2, velikost 
1+kk, byl pronajat dle čl. 2, odst. 4a Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec – pronájem běžného 
obecního bytu zveřejněním na úřední desce schopného k okamžitému nastěhování. 
 
26. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – XXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy v celoměstském zájmu k bytu 
zvláštního určení č. XX v domě s pečovatelskou službou na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno, 
s XXXXX, nar. XXXXX, na dobu určitou 2 let, za nájemné ve výši, za jaké MČ Brno-Starý Lískovec 
pronajímá byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 23, Brno, 
s tím, že nájemné bude každoročně k 1.7. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou Českým statistickým úřadem 
za předchozí kalendářní rok, nerozhodla-li městská část o neuplatnění inflační doložky pro 
rok 2023, a s podmínkou, že XXXXX, v souladu s ust. § 2293 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předá vyklizený bezbariérový byt č. XX na ul. 
Kosmonautů č.o. 19, Brno městské části Brno-Starý Lískovec, a dále za podmínky, že nebude 
dlužit na úhradách spojených s užíváním tohoto bezbariérového bytu.  
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX v domě s pečovatelskou službou na 
ulici Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou 2 roky, stanovené nájemné 
ve výši 65,92 Kč/m2/měsíc, které bude každoročně upravováno o míru inflace vyhlášenou 
ČSÚ dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, schválených 
na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, Z7/41. ve znění pozdějších 
úprav textu v účinnosti od 21.06.2022, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX, za podmínky, že předá vyklizený bezbariérový byt 
č. 26 na ul. Kosmonautů č.o. 19, Brno městské části Brno-Starý Lískovec. Pokud bude hrazen 



 

 

nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě, souhlasí Bytový odbor MMB s 
prodloužením nájemní smlouvy, 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2023.   
 
27. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX, na ulici Sevastopolská č.o. 1, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 23 00006 o zániku nájmu bytu 
č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, 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 23 00006 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2023. 
 
28. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX, na ulici Dunajská č.o. 41, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 23 00008 o zániku nájmu bytu 
č. XX, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, 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 23 00008 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2023. 
 
29. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. XX, na ulici Sevastopolská č.o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 23 00007 o zániku nájmu bytu 
č. XX, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, 
nar. XXXXX. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 23 00007 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2023. 
 
30. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. XX, sestávající  
ze dvou pokojů, kuchyňského koutu a příslušenství nacházející se na ulici Kosmonautů 19, 
625 00 Brno proti XXXXX, nar. XXXXX. 
Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 
31. Darovací smlouva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 29. Rady MČ schválené na 6. schůzi 
konané dne 25.1.2023. 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno 
– Starý Lískovec, na straně obdarovaného a XXXXX, XXXXX Brno, na straně dárce. Předmětem 
Darovací smlouvy je darování 11 kusů originálního autorského SUDOKU pro Starolískovecký 
zpravodaj. Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVV předložit Darovací smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu. 
 
 
 
 



 

 

32. Prodej/pronájem částí pozemků p. č. 998/8, p. č. 998/13, p. č. 998/15 a p. č. 998/19  
k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost MmB, MO ze dne 2. 1. 2023, doručenou dne 
25. 1. 2023 o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 998/8, p. č. 998/13, p. č. 
998/15 a p. č. 998/19. 
 

- souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/8 panu XXXXX,   
- souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/13 panu XXXXX,  
- souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/15 společnosti XXXXX, 
- souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/19 panu XXXXX,   
- souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 998/19 paní XXXXX. 
 
Doporučuje ZMČ 
- souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/8 panu XXXXX, 
- souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/13 panu XXXXX, 
- souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/15 společnosti XXXXX, 
- souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/19 panu XXXXX,  
- souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 998/19 paní XXXXX. 

 
Ukládá OVš předložit materiál ve věci prodeje výše uvedených pozemků příštímu zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
33. Nástavba a stavební úpravy RD Jemelkova 21 Brno-Starý Lískovecꓼ žádost o stanovení 
podmínek k užívání komunikace ve správě MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost o stanovení podmínek k užívání účelové 
komunikace, pozemky p. č. 2432/1 a p. č. 998/15, předloženou BRP Group, s. r. o., sídlem 
Šmejkalova 1525/86, 616 00 Brno, IČ 29317444 a stanovuje následující podmínky: 

 

- Před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem 
OVš ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání 
komunikace a ke stanovení podmínek: 

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

-  nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch, 
-  každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího, 
-  případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu, 
-  nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti, 
-  bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce, 
-    veškeré stavební práce zasahující do komunikací budou provedeny protlakem. 
-    Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 
      zeleně v městě Brně. 
-    Bude dodržena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění 
      udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. 

- Vozidla a mechanizace pro stavbu budou preventivně zabezpečeny tak, aby 
nedocházelo k únikům pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin do půdy. 



 

 

V případě kontaminace bude odtěžena tato půda a odborně sanováno předmětné 
místo na náklady zhotovitele stavby. Doklad o této sanaci bude předložen na Úřad 
městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. 

- 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. 

- Pokud během stavby dojde ke škodám na veřejném prostranství, veřejné zeleni  
a vybavenosti ploch, uhradí škody stavebník v plné výši. 

- Materiál bude skladován na pozemku investora, pokud bude nutné užití účelové 
komunikace, či veřejné zeleně, za tímto účelem, požádá stavebník o rozšíření 
podmínek OVš, ÚMČ. Zvláštní užívání veřejného prostranství je nutno nahlásit na OFIN. 

 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 10 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 
 
34. Aktualizace „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit se stávajícím Seznamem ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, jako přílohy 
OZV statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a požadovat  
 

- vyřazení pozemků dle výjimky schválené usnesením Zastupitelstva města Brna, 
zasedání č. Z8/06 ze dne 14. 5. 2019, bod ZM8/0521 – 9. – část pozemku p. č. 
1684/80 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská, o výměře 3 000 m2 a část pozemku p. č. 
2395/2 k. ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská, o výměře 3 300 m2 (stavby parkovišť); 

- vyřazení nejvýznamnějších ploch zeleně pozemků p. č. 1684/24 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Elišky Přemyslovny (Osová, pozemek soukromého vlastníka) z plochy č. 169 
mapové aplikace významných ploch zeleně a p. č. 2417/15 a 2417/16 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Bosonožská 9 (oplocený sportovní areál základní školy) z plochy č. 172 
mapové aplikace významných ploch zeleně; 

- zařazení pozemků p. č. 2417/5, 2417/6 a zbylých částí p. č. 2417/3, 2417/4, 2417/7, 
2417/8 k. ú. Starý Lískovec – výběh pro psy Bosonožská (plocha č. 172 mapové 
aplikace významných ploch zeleně), parcelně část pozemku p. č. 1684/169 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny (dle grafického záznamu stávající plochy č. 169 
mapové aplikace významných ploch zeleně), pozemků p. č. 77/1, 77/6, 77/7, 77/8 k. 
ú. Starý Lískovec – parčík Hermannova a pozemků p. č. 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 
140/5 k. ú. Starý Lískovec (dle nového GP) – park Kroupova, jako nejvýznamnější 
plochy zeleně, jejíž plošný rozsah nesmí být zmenšen, do Seznamu ploch 
nejvýznamnější zeleně v městě Brně; 

- nově specifikovat název plochy č. 170 jako vícegenerační hřiště Bosonožská a plochy 
č. 171 jako park Točná – pozemky p. č. 550/5, 550/6, 550/7 k. ú. Starý Lískovec (dle 
nového GP).  

 
Současný přehled ploch nejvýznamnější zeleně tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto 
jednání, vyřazované pozemky tvoří autorizovanou přílohu č. 4 bodu tohoto jednání  
a zařazované plochy tvoří autorizovanou přílohu č. 5 bodu tohoto jednání. 
 
 



 

 

35. Žádost SITEL, spol. s r. o., o vrácení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně – Optická 
trasa SMART Comp.  a. s., Brno, Jemelkova – Irkutská      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vrácení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně dle 
Dohody o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně č. 09 9 500 20 00034 ze dne  
28. 5. 2020, uživateli SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320.    
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
uživatele do 17. 2. 2023 a Odboru finančnímu ÚMČ Brno-Starý Lískovec vrátit uživateli kauci 
na účet dle odst. 1) čl. VI. předmětné dohody.   
 
36. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017, o nočním 
klidu ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit  
se zařazením níže uvedených výjimečných událostí konaných v městské části Brno-Starý 
Lískovec do návrhu obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 o nočním klidu z důvodu zájmu 
udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb. Jedná se o tyto výjimečné události: 
 

1) Starolískovecké mladé hody 12.05.2023 – 14.05.2023, doba nočního klidu  
se vymezuje:  

             v noci ze dne 12.05.2023 na den 13.05.2023 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 13.05.2023 na den 14.05.2023 od 02:00 do 06:00 hod.,  
             v noci ze dne 14.05.2023 na den 15.05.2023 od 24:00 do 06:00 hod. 
 

2) Letní noc 03.06.2023, doba nočního klidu se vymezuje:  
 v noci ze dne 03.06.2023 na den 04.06.2023 od 02:00 do 06:00 hod. 
 

3) Starolískoveckej fesťák 09.09.2023, doba nočního klidu se vymezuje: 
 v noci ze dne 09.09.2023 na den 10.09.2023 od 02:00 do 06:00 hod. 
                                          

4) Starolískovecké staré hody 29.09.2023 – 01.10.2023, doba nočního klidu  
se vymezuje: 

             v noci ze dne 29.09.2023 na den 30.09.2023 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 30.09.2023 na den 01.10.2023 od 02:00 do 06:00 hod., 
             v noci ze dne 01.10.2023 na den 02.10.2023 od 24:00 do 06:00 hod. 
 
Pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ  
Brno-Starý Lískovec. 
 
37. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2023 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2023 do  
 
II. kategorie – „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ 
-  Mgr. Margitu Kotáskovou in memoriam za ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 
 
Pověřuje odbor OSŠK sdělením usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brna, 
Odboru školství a mládeže v termínu do 10.2.2023 a to k rukám PhDr. Ireny Čechové. 
 



 

 

38. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 
ve výši 29.001,00 Kč. 
 
39. Rozpočtové opatření č. 2 — navýšení oprav na veřejném prostranství a přesun v rámci 
zájmové činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
40. Informace pro Radu MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí informace pro RMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
41. Návrh nové koncepce Zpravodaje Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s novými rubrikami, a to: 
 
1. Informační okénko MP Brno – spolupráce s Jakubem Ghanemem – vedoucí tisk. odd. MP 
Brno   
 
2. Zprávy z radnice – krátké zprávy/zajímavosti, spolupráce na dobrovolné bázi s vedoucími 
odborů (rekonstrukce, výsadba, pokos, czech point atd.) - např. 8 krátkých zpráviček 
 
3. OSOBNOST Starého Lískovce – rozhovor 
Příklady: pan farář, vedoucí revíru Brno západ MP Brno + pořádková, vedoucí hasičů 
profíci/dobrovolní, nejstarší občan/občanka, nadaní sportovci (hlavně z řad dětí) atd.  – cca 
10 otázek – ptát se budou děti z mediálního kroužku ze SL 
 
4. „Knižní“ okénko + tipy – Knihovna Jiřího Mahena – domluva s vedoucí knihovny – 
informace, novinky, akce z pobočky Starý Lískovec 
 
5. Anketa se stálými osobnostmi: 1. rotace ředitelů škol, 2. Hasič, 3. Městský policista, 4. 
pan Farář (příklad otázek: Co pro Vás znamená jaro? Jaké tradice dodržujete na Vánoce? 
Které místo ve Starém Lískovci máte nejvíce rádi?)         
  
6. Historie Starého Lískovce – zajímavosti z kroniky a historie naší MČ  
 
7. SOUTĚŽ – pro dospělé např.: nejhezčí fotografie Starého Lískovce, pro děti soutěž např.: 
„namaluj kačenku“ – obrázek zveřejníme, vždy o drobné ceny (+ soutěže mohou mít 
sponzora, ceny např. formou poukazu). Hlavním záměrem této rubriky je zvýšení zájmu  
o Zpravodaj, aktivace občanů 
 
8. Náhrada za rubriku „Šikovné ruce a Gurmet“ - SUDOKU (o drobné ceny), RMČ schválila  
na svém 7.zasedání, bod č.31, darovací smlouvu na vytvoření sudoku 
 
Hlavním záměrem těchto rubrik je zvýšení zájmu o Zpravodaj, aktivace občanů.  
 
9. PR články – placené články na objednávku 



 

 

Lékaři (zubaři/praktici) – prevence a osvěta – krátký článek např. Jak na správnou dentální 
hygienu 
Veterináři – prevence a osvěta – Např. Jak na správou výživu psa, Čím nejlépe zabavit kočku? 
 
42. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelové komunikace na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zařazením uchazeče firmy MTc-stav, s.r.o., 
Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 25538543 jako uchazeče výběrového řízení. 
 
Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava účelové komunikace  
na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ – pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 
370 04 České Budějovice, IČO: 48035599 

 

444 050 1. 

Zemako, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 
Moravany, IČO: 25504011 

 

681 791 2. 

MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 
25538543 

 

1 645 231,22 3. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 2. 2. 2023, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice, IČO: 48035599 a smlouvu o dílo č. 09 9 500 23 0006 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. 
starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, na „Oprava účelové 
komunikace na ul. Kroupova – Tatran, Brno-Starý Lískovec“ 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
43. Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení oprav v oddílu Doprava 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 3, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
44. Statut komisí Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání k dopracování. 
 
45. Zpracování studie „Oprava stávajícího koupaliště, Brno-Starý Lískovec – studie“, 
oslovení k podání cenových nabídek, veřejná zakázka malého rozsahu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  



 

 

 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky 
na dílo „Oprava stávajícího koupaliště, Brno-Starý Lískovec – 
studie“.  
 
1. DIMENSE v. o. s., Ing. arch. Aleš Putna, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
2. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a. s., Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště,  
      IČ: 45193584 
3. Šlanhof Jiří, Ing., Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 68903316 
4. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 25517562 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec)  
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Mgr. Jarmila Kaplanová (vedoucí OVš) 
6. Mgr. Tomáš Okřina (vedoucí OSBB) 
7. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek.   
 
Různé, diskuse: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala žádost paní XXXXX ze dne 2.2.2023, adresovanou 
vedoucímu OSBB Mgr. Okřinovi, ve věci nahlédnutí do spisů nájemců, jejichž nájemní vztahy 
byly předmětem jednání Bytové komise dne 30.01.2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o již 
projednané záležitosti Bytovou komisí, resp. Radou MČ Brno-Starý Lískovec, neschvaluje 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec předmětné žádosti vyhovět. 


