
Informace z usnesení XI. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 07.12.2016 

 
 
1. Návrh nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna 
a podmínek zajišťování bytové náhrady 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedené připomínky k předloženému 
návrhu nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a 
podmínek zajišťování bytové náhrady, který zpracoval Bytový odbor Magistrátu města Brna: 
 

Článek 2 Žádosti o byt 
 

A. Běžný obecní byt 
(1) Městská část do seznamu žadatelů o běžný obecní byt zapíše žadatele, který: 

 
a) žadatel ani jeho manžel (ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud 

neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo nejsou nájemci bytu 

na dobu neurčitou 
-    dle našeho názoru je toto v rozporu s NOZ a s judikáty soudů 

(vlastnictví jakéhokoliv druhu bydlení není překážkou k získání nájemní smlouvy 
v obecním bytě. Dle judikátů soudů i bydlení v obecním bytě není překážkou získání 
nájemní smlouvy v dalším obecním bytě. Chápeme snahu tohoto ustanovení 
pravidel, ale v tomto případě je spíše nutné apelovat na zákonodárce ČR. V případě 
soudních sporů by byl vítězem vždy žadatel, ne pronajímatel.) 

 
g) neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení. 
O protiprávní užívání bytu nejde, užívá-li dosavadní nájemce a členové jeho domácnosti 
po skončení nájemního poměru bez nájemní smlouvy. 
- dle našeho názoru se zde jedná vždy o protiprávní užívání bytu, resp. užívání bytu 

bez právního důvodu 
(v praxi to vypadá tak, že nájemce po skončení nájmu byt nevyklidí a nevrátí 
pronajímateli, většinou přestane i platit nájemné. Městská část v tomto případě je 
nucena podat žalobu na vyklizení bytu, po právní moci rozsudku musí podat návrh 
na výkon rozhodnutí, př. exekuci. Toto vše trvá i několik let a městské části narůstají 
náklady) 
 
 

B. Dostupný byt 
Městská část do seznamu žadatelů o dostupný byt zapíše žadatele, který: 
b) nedluží na nájemném a zálohách za služby spojené s nájmem bytu v majetku 
statutárního města Brna více než 30.000 Kč a dle dohody s pronajímatelem řádně dluh 
splácí ve splátkách minimálně 1.000 Kč/měsíc. 

- zde hrozí, že takový nájemce po pronájmu bytu přestane řádně splácet svůj dluh, 
nebo bude splácet svůj dluh a nebude řádně hradit předepsané nájemné, nebo 
v nejhorším případě nebude po uzavření smlouvy o nájmu bytu hradit nic 

        (v praxi by opět nastala výše uvedená situace) 
  



c) neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení. 
O protiprávní užívání bytu nejde, užívá-li dosavadní nájemce a členové jeho domácnosti 
po skončení nájemního poměru bez nájemní smlouvy. 
- dle našeho názoru se zde jedná vždy o protiprávní užívání bytu, resp. užívání bytu 

bez právního důvodu 
(v praxi to vypadá tak, že nájemce po skončení nájmu byt nevyklidí a nevrátí 
pronajímateli, většinou přestane i platit nájemné. Městská část v tomto případě je 
nucena podat žalobu na vyklizení bytu, po právní moci rozsudku musí podat návrh 
na výkon rozhodnutí, př. exekuci. Toto vše trvá i několik let a městské části narůstají 
náklady) 
 

Výše uvedené připomínky se vztahují také na odstavec C. Byty zvláštního určení a odstavec D. 
Sociální byt. 
 
 
Článek 4 Podmínky nájmu 

(1) Předmětem pronájmu může být pouze byt způsobilý k užívání. Město, ve svěřeném 
majetku městská část, nemůže po žadateli požadovat opravu bytu vlastním nákladem 
ani náhradu nákladů na opravy bytu provedené pronajímatelem. 
- NOZ nezakazuje pronajímateli se s nájemcem dohodnout na úpravě bytu. 

(Spoluúčast nájemce na opravě bytu je z našeho hlediska naopak žádoucí, nájemce 
se k takto pronajatému bytu většinou chová s péčí řádného hospodáře. Naše městská 
část pronajímá uvolněné byty opravené s tím, že nový nájemce daruje MČ 60% 
nákladů v Kč, poté je sním uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou 
let s ustanovením, které praví, že pokud bude nájemce řádně hradit nájemné a 
nebude z jeho strany docházet k porušování dobrých mravů, bude s ním nájem bytu 
opakovaně prodlužován.  
Tuto praxi provozuje městská část již od roku 2008 a v takto pronajatých bytech 
není za celou dobu evidován dluh na nájemném.) 
 

(2) Výše nájemného za pronájem bytů zvláštního určení, bytů sociálních, dostupných, 
startovacích, prostupných a ve sdíleném bydlení nesmí být nižší než nájemné stanovené 
v příslušném kalendářním roce  MMR pro podporované a sociální byty.  Výše 
nájemného za běžný obecní byt musí být vyšší než nájemné stanovené v příslušném 
kalendářním roce  MMR pro podporované a sociální byty a nesmí být nižší než 
ekonomické nájemné stanovené pro potřeby města či městské části. 
- zde se ukazuje problém výše nájemného stanoveného centrálně pro celé Brno 

s minimálními rozdíly v jednotlivých městských částech. Každá městská část 
spravuje bytový fond různé kvality a z toho plynou i různé finanční potřeby těchto 
městských částí pro správu tohoto bytového fondu. Jsou městské části, které i 
s maximální možnou výší nájemného nejsou schopny se o svěřený bytový fond 
náležitě starat. Na druhé straně však jsou městské části (zvláště pak sídlištního typu), 
které mají svůj svěřený bytový fond v dobrém stavu. S přihlédnutím k ustanovení 
Statutu města Brna, které hovoří o nemožnosti použití volných finančních 
prostředků městských částí z vybraného nájemného do svých rozpočtů, respektive 
pouze její malé části, je zvýšení nájemného pro ty, kteří mají bytový fond v pořádku, 
bezpředmětné a zbytečné. Navrhujeme, aby si výši nájemného mohla určit každá 



městská část s ohledem na finanční potřeby při správě svěřeného bytového fondu a 
nebo navrhujeme zrušení výše uvedeného ustanovení Statutu města Brna. Dále jsme 
přesvědčeni o tom, že zvýšení nájemného na částku 90 – 100 Kč/m2/měsíc povede 
k velkému nárůstu počtu dlužníků a neplatičů. Ekonomická situace mnohých rodin 
není na takové úrovni, aby byla schopna takovou výši nájemného akceptovat. Úvahy 
o použití státních příspěvků na úhradu nájemného v podobě sociálních dávek jsou 
celkově špatné. Zapříčiňují pouze pokřivení trhu s nájemným bydlením a výší 
nájmů v nich. 

 
Článek 11 Postoupení nájemní smlouvy 

(1)  Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní 
smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda 
může být uzavřena jen mezi nájemci bytů v majetku statutárního města Brna. 
- toto ustanovení jsme nuceni s ohledem na stávající praxi a zajišťování potřeb 

bydlení pokládat za diskriminační. 
(v současné době se zcela běžně občané stěhují např. za zaměstnáním nejen v rámci 
města Brna, ale i v rámci celé České republiky. Postoupení nájemní smlouvy je 
jednou z možností, jak mohou získat bydlení v žádané lokalitě. Je třeba si uvědomit, 
že zájemci o postoupení nájemní smlouvy nejsou jen nájemci obecních bytů, ale i 
bytů družstevních, nájemci bytů v domech právnických osob apod. Do podobného 
problému se dostávají i nájemci bytů v domech právnických osob, kteří bydleli 
v obecním bytě a ne vlastní vinou – vrácení majetku původním vlastníkům – se stali 
nájemci bytu v bytovém domě patřící soukromému vlastníkovi. Jelikož se jedná o 
starší domy, velikost bytu překračuje běžný standart. Při hledání bytu o menší 
podlahové ploše jsou tito nájemci díky tomuto ustanovení v podstatě “vyautováni“.) 

 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů. Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou 
přílohu č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
3. Vyjádření ke zcizení pozemků a k nabytí pozemků v k. ú. Starý Lískovec 
 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí: 

1) s prodejem pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a částí pozemků 
p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec společnosti REAL SPEKTRUM 
ZÁPADNÍ BRÁNA a. s., se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno,  

2) s  nabytím pozemků p. č. 1684/88 a 1678/35 k. ú. Starý Lískovec do majetku statutárního 
města Brna,   

3) se směnou pozemků p. č.  1678/30, 1678/31, 1678/38, 1678/183, 1678/187 a částí pozemků 
p. č. 1684/21 a 1684/86 všechny k. ú. Starý Lískovec za pozemky p. č. 1333/21, 1333/22, 
1334/7, 1338/12 a částí pozemků p. č. 1334/5 a 1338/61, všechny k. ú. Bohunice ve 
vlastnictví CD XXI, a.s., Netroufalky 797/7, Brno a 

4) se zahrnutím pozemků p. č. 2456, 2457 a 2458 k. ú. Starý Lískovec pod prodejnou Albert na 
ul. U Pošty mezi směňované a žádá, aby pozemky p. č. 2456, 2457 a 2458 k. ú. Starý 
Lískovec byly ponechány ve vlastnictví statutárního města Brna a svěřené MČ Brno – Starý 
Lískovec. 



 
4. Vyjádření k prodeji pozemku pod zahradou  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitek k odprodeji pozemku p. č. 276/6 k. ú. 
Starý Lískovec do vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Oblá 4, Brno, avšak 
upozorňuje na umístění vodovodního řadu v dotčeném pozemku. 

5. Sportovní hřiště ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec-VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 
INVESTORA/STAVEBNÍKA č. BR169/16-12120 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje veřejný příslib investora/stavebníka č. 
BR169/16-12120, ve znění předloženém Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na stavbu sportovní 
hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec a pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec 
Mgr. Vladana Krásného podpisem veřejného příslibu investora/stavebníka č. BR169/16-
12120. Veřejný příslib je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
6. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období IX./2016.–XI./2016. 
 
7. Návrh rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec na r. 2017 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
schvaluje  předložený návrh rozpočtu na rok 2017 s celkovými příjmy 62 196 tis. Kč, výdaji 
v celkové výši 157 811 tis. Kč a financováním ve výši 95 615 tis. Kč, včetně návrhu plánu 
nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu města 
Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
a  p o v ě řu j e   
 
Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro r. 2017: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a 
přesuny mezi položkami 5901, 



c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření při 
změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. 
převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a 
prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové 
oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 
8. Návrh rozpočtového výhledu na období 2018–2022 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j e  v souladu s ustanovením § 3 zákona 
č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 
2018–2022 podle přílohy, která je součástí tohoto bodu jednání. 
 
9. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 
 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky pro spádové obvody mateřských škol 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Návrhem obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol v MČ Brno-Starý Lískovec a ukládá 
OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor školství mládeže a tělovýchovy. 
 
11. Návrh obecně závazné vyhlášky pro spádové obvody základních škol 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Návrhem obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanoví spádové obvody základních škol v MČ Brno-Starý Lískovec a ukládá 
OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
12. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 


