
Informace z usnesení 63. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.11.2016 
 

1.   Nabídkové řízení - ,,Oprava a zastřešení vstupního schodiště bytového domu Ulice 
Kosmonautů 23, Brno-Starý Lískovec,, - Smlouva o dílo 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami statutární 
město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. Vladanem 
Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a JIRMAL, spol. s r. o., Veveří 46, 
602 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v 
opravě a zastřešení vstupního schodiště bytového domu na adrese ulice Kosmonautů 23, Brno 
– Starý Lískovec v celkové ceně 235.611 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla vytvořena 
právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
2. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ, Brno, Labská 7 ve výši 
11.691,00 Kč. 
 
3. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého 
seznamu ve výši 11.058,00 Kč. 
 
4. Plán zimní údržby místních komunikací 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán údržby místních komunikací 
v zimním období 2016 – 2017 v městské části Brno – Starý Lískovec pro zimní období 11/16 
– 03/17. Zhotovitelem dle SOD č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20.04.2009 je F.C.C. Služby 
Žabovřesky, spol. s r.o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno – Starý 
Lískovec. Pověřuje starostu jeho podpisem. Plán údržby místních komunikací tvoří nedílnou 
přílohu tohoto usnesení. 
 
5. Žádost o souhlas se stavbou na části p. č. 2402, o předchozí souhlas s pronájmem části 
p. č. 2402, souhlas s podáním žádosti o předchozí souhlas RMB 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec požaduje po žadateli doložit stanoviska ke stavbě od vlastníků 
sousedních nemovitostí. 

 

6. Prodejna RYNEK, parkovací stání pro zákazníky – žádost o nové projednání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec vydává obchodní společnosti AGRO – Měřín, s r. o., se sídlem 
Zarybník 516, Měřín, IČ 60738804 souhlasné stanovisko k vybudování dvou parkovacích 
stání na pozemku p. č. 2405/78 k. ú. Starý Lískovec kolmo k příjezdové komunikaci, zcela ve 
veřejné zeleni, u stěny objektu obchodního střediska podle návrhu č. 2), který je přílohou zprávy 
a požaduje, aby text na dodatkové tabulce byl doplněn časovým omezením podle provozní 
doby prodejny. 

 



7. Žádost o navýšení počtu a kapacity dětí v MŠ Brno, Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navýšení počtu dětí Mateřské školy, Brno, Labská 7 
na 84 dětí, a to s účinností od 1. 9. 2016. 
 
8.   Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2016 – 2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/26/2016 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec, se sídlem Oderská 4, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních starostou MČ p. Mgr. 
Vladanem Krásným a ve věcech organizačně-technických vedoucí OVš pí Bc. Evou 
Novosádovou a akciovou společností Technické sítě Brno, se sídlem Barvířská 5, Brno, 
zastoupenou ve věcech smluvních generálním ředitelem Ing. Pavlem Roučkem a ve věcech 
technických energetikem společnosti p. Lukášem Holým ve znění, které je přílohou tohoto bodu 
jednání a ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po 
vyhotovení výpisu z 63. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom 
vyhotovení a. s. Technické sítě Brno. 

9. Vyjádření k prodeji pozemku pod zahradou – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ souhlasit s odprodejem 
pozemku p. č. 276/6 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb 
psů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb 
psů. Vyhláška tvoří autorizovanou přílohu č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
11. Úprava DZ na parkovišti U Penzionu 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s úpravou dopravního značení na ul. U 
Penzionu, na parkovišti tak, že po obou stranách parkoviště bude vyznačeno žluté VDZ V12a. 
Rada ukládá OVŠ odeslat žádost na stanovení a vyznačení schváleného VDZ na OD MMB. 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. P5, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2016.  
 
13. 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. 1, v bytovém domě na ulici Dunajská  č. o. 39 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. 12. 2016.  
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 16, v bytovém domě 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek ke 
smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  do 31. 12. 2016.  
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 22, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 31. 12. 2016. 
 
16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 o vel. 2+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní Janou Fajtovou, nar. 20. 12. 1951, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, v bytovém domě 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k 
porušování dobrých mravů, bude-li 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. 12. 2016.   

17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 43 o vel. 2+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 43, v bytovém domě 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu 1+kk v domě Ulice Kosmonautů č. o. 
19, Brno a vyklizený jej předá MČ Brno-Starý Lískovec a s tím, že pokud bude hrazen nájem, 
nebude docházet k porušování dobrých mravů, bude-li 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. 12. 2016.   

 
 
 
 



18. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 26 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 1 + kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 110 029 Kč, reg. č. 011/16, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxx, 
Odrská 7, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 110 029 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. 26 v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno – Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 18 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 
1 + kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 116 336 Kč, reg. č. 012/16, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 116 336 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. 18 v bytovém domě na ulici Ulice 
Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 1 + kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno 
– Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Pověřuje OVV předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2016. OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 2016. 
 
19. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 11, o velikosti 
4+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na vnuka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11, o velikosti 4+1, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 41, Brno – Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem xxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované 
nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 
2016. 
 
20. Společný nájem k bytu č. 14, Vltavská č. o. 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 14, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č. o. 2, Brno – Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2, Brno – Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB 
informovat nájemce o usnesení do 30. 11. 2016.   
 
21. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 37, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno mezi 



Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou, regulované nájemné a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 26, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 12. 
2016.  
 
22. 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 17. jednání, 
konaném dne 14. 11. 2016, že byt: 
 
Labská č. o. 37, byt č. 1, velikost 1+kk – bude pronajat jako 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 – BK navrhuje jako 
nového nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, velikost 
1+kk – bude pronajat jako předem opravený, Sevastopolská č. o. 5, byt č. 39, velikost 1+kk – 
bude pronajat jako 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 – BK navrhuje jako nového nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
23. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 39, na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, velikost 
1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 16 00109 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 39 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno – 
Starý Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
16 00109 smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2016. 
 
24. Záměr pronajmout nebytové prostory v objektu na ulici Krymská 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na ulici 
Krymská 2, Brno ani jednomu z přihlášených zájemců, kteří se vyjádřili k Záměru pronajmout 
nebytové prostory č. j.: MCBSLI/07151/16/OSBB/Ba, schvaluje znění nového Záměru 
pronajmout nebytové prostory č. j.: MCBSLI/07151/16/OSBB/Ba  v objektu na ulici 
Krymská 2, Brno, pověřuje OSBB informovat o usnesení žadatele o pronájem nebytových 
prostor a vyvěsit na úřední desku ÚMČ Brno-Starý Lískovec nový Záměr pronajmout 
nebytové prostory v objektu na ulici Krymská 2, Brno. 
 
25. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 9 o 
velikosti 3+1 nacházející se ve 3. podlaží domu na ulici Ulice Kosmonautů 19 v Brně, jehož 
nájemkyní byla do 31.8.2016 xxxxxxxxxxxxx. Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ paní 
xxxxxxxxxxxxxx. 
 



26. Protokol o kontrole JSHD MČ Brno – Starý Lískovec a jmenování nového velitele  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Protokol o kontrole  ze dne 9.11.2016 
vyhotovený Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Krajský ředitelstvím. 
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených v § 29 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, MČ Brno – 
Starý Lískovec bere na vědomí odstoupení Petra Kouřila z funkce  velitele JSHD ze dne 
8.11.2016. 
 
Schvaluje jmenování Michala Adamčíka, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, do 
funkce velitele  Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Brna, MČ Brno – 
Starý Lískovec s účinností od 16.11.2016. 
 
Ukládá OVV vyhotovit jmenovací listinu do funkce velitele JSHD pro Michala Adamčíka.   
 
27. Nabídka DPMB pojmenovat tramvaj po významné osobnosti MČ Brno – Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby tramvaj Dopravního podniku města Brna 
nesla jméno Eliška Rejčka. 
 
Ukládá OVV sdělit usnesení Rady MČ Dopravnímu podniku Brno. 
 
28. Sportovní hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec-VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 
INVESTORA/STAVEBNÍKA č. BR169/16-12120   
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s veřejným příslibem investora/stavebníka č. BR169/16-12120, ve znění předloženém 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu sportovní hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý 
Lískovec a pověřit starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem 
veřejného příslibu investora/stavebníka č. BR169/16-12120. Veřejný příslib je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
29. Rozpočtové opatření č. 42  –  volby, referendum –přesuny mezi položkami, SPOD 
, mixer – transfer pro ZŠ Bosonožská, herní prvek ZŠ Elišky Přemyslovny, služby 
spojené s pronájmy pozemků, jubilanti – přesuny mezi položkami, navýšení služeb 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 42, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 


