
Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 03.05.2017 
 
1. 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 21. jednání, 
konaném dne 24. 4. 2017, že byt: 
 
Ulice Kosmonautů č. o. 23, byt č. 20, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Sevastopolská č.o. 1, byt č. 12, velikost 3+1 – bude pronajat jako předem neopravený, 
Ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 41, velikost 1+1 – nebude se opravovat, 
Ulice Sevastopolská č. o. 9, byt č. 41, velikost 2+1 – nebude se opravovat, 
Ulice Sevastopolská č. o. 9, byt č. 36, velikost 2+kk – bude pronajat jako předem opravený, 
Ulice Labská č. o. 33, byt č. 23, velikost 1+kk – bude pronajat jako předem opravený 
 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 23 na ulici Labská č. o. 33, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00026 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 23 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, 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 17 
00026 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
4. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. P6, na ulici Labská č. o. 29, Brno, velikost 
3+kk 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00036 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. P6 o velikosti 3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 
00036 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 36 na ulici Sevastoposlská č. o. 9, Brno, 
velikost 2+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00025 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 36, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno – Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
17 00025 smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 



6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
Zdeněk Staněk, Dunajská č. o. 37, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 30, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská 
č. o. 37, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, regulované nájemné, pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017.  
 
7. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
3, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8, Brno mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a Blankou Bradáčovou, nar. 24. 9. 1942, na dobu 
určitou 2 roky, regulované nájemné pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31. 5. 2017.  
 
8.  Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 30 v bytovém domě na ulici Kurská 
č. o. 4, Brno, vel. 3+1, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 229.094 Kč, reg. č. 
005/17, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 
229.094 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. 30 v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 4, Brno, vel. 3+1 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxx, Brno a pověřuje OVV předložit uvedené Darovací 
smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 
2017 a OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 
2017. 
 
9. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 41, o velikosti 
2+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41, o 
velikosti 2+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno – Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017. 
 
10. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 13, o 
velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno – Starý Lískovec, po úmrtí 
nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
13, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, 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. 2017. 
 
11. 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. 21 o vel. 1+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dosud 
bytem xxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 5. 2017.   

 
12. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 o vel. 3+1, v domě zvláštního 
určení na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
v zastoupení panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, opatrovníkem, schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, v bytovém domě 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, v zastoupení 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, opatrovníkem, pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 5. 2017.   

13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 9, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 6 měsíců, 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 31.5.2017. 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 37, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 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 30.6.2017. 
 
15. 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. 33, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 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 31.5.2017.  
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 9, 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 31.5.2017. 
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 21, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, 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 31.5.2017.  
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 31, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, 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 31.5.2017. 
 
19. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k výše uvedenému 
bytu na dobu určitou 3 měsíce. Bude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení uhrazena ve 
lhůtě do 15.08.2017, 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 31.5.2017.  
 
20. Změna užívání společných prostor výlevny na nebytové, dům ul. Kosmonautů 19, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor úklidové 
komory - výlevny na nebytové a následný pronájem nebytového prostoru  v  bytovém  domě  
na ulici  ulici Kosmonautů č.o. 19  ( velikost 4,00  m2 )  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  bytem  
ul. Kosmonautů č.o.19, 625 00 Brno s účelem užívání sklad kompenzačních pomůcek ukládá 
OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi smluvními 
stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. 
Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem ulice Kosmonautů 19,  625 00 Brno na dobu 



neurčitou za nájemné 600 Kč ročně, tj. 150 Kč čtvrtletně  a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku 
měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor a pověřuje  
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.7.2017. 
 
21. Nabídkové řízení – „Provedení opravy střešního pláště bytového domu na ulici 
Labská č. o. 29 – přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Provedení opravy střešního pláště bytového domu na ulici Labská č. o. 29 – 
přístavba P1 v Brně-Starém Lískovci“ včetně výkazu výměr, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání, 
 
Schvaluje seznam uchazečů, kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
SIMAT Brno, spol. s r.o. 
Jiránkova 9, 618 00 Brno 
DIČ: CZ60704349 
email: simat@cmail.cz 
 
IZOPOL – Ing. Roman Benža 
Merhautova 3, 613 00 Brno 
DIČ: CZ5407191867 
email: doklady@post.cz 
 
LPL, spol. s r. o.  
Veveří 486/57, 602 00 Brno 
DIČ: CZ60698870 
email:  SAlock@seznam.cz 
 
Lorenc Aleš – stavební práce 
Mikulovská 6, 628 00 Brno 
DIČ: CZ6007141712 
email: izolor@tiscali.cz 
 

22. Návrh OZV SMB, kterou se zrušuje a OZV SMB č. 17/2013  (Cenová mapa 
stavebních pozemků) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s návrhem 
OZV SMB, kterou se zrušuje  OZV SMB č. 17/2013 (Cenová mapa stavebních pozemků 
statutárního města Brna č.10), která je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá tajemníkovi úřadu 
po rozhodnutí ZMČ neprodleně zaslat stanovisko Majetkovému odboru MMB. 
 
23. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele, pro poskytování bezplatné stravy dětem  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole, Brno, Labská 27, příspěvkové 
organizaci, v rámci projektu : Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách v Jihomoravském kraji a pověřuje starostu, Mgr. Vladana Krásného, podpisem daného 
formuláře. 
 
 



24. Reklamní zařízení na p. č. 2395/2 - vyjádření k podanému odvolání   REALMEDIA 
s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a požaduje jeho doplnění 
do příští RMČ. 
 
25. Kabelové rozvody NN Irkutská – změna usnesení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 25/77 ze dne 5. 4. 2017 v plném rozsahu 
a nahrazuje je takto: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zřízením služebnosti  pro nové kabelové rozvody 
NN ve správě E.ON Distribuce a. s. v pozemcích p. č. 2416/2 a 2372 k. ú. Starý Lískovec při 
stavbě: „Brno, Irkutská 2a, st. úprava NN“. 
 
26. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 668/2 díl C – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 
části pozemku p. č. 668/2 díl C k. ú. Starý Lískovec o výměře 12 m2 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno.  
 
27. Skončení nájmu p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nová smlouva o pronájmu pozemku pod 
garážovým dvorem p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno ke dni 31. 5. 2017 a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/20) pozemku o celkové výměře 390 m2 pod 
garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. KN 2395/21 k. ú. Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem prvá xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno a druhý xxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha od 1. 6. 2017 podle vzorové smlouvy schválené 
Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119. 

 
28. Žádost SVČ Lužánky – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, o schválení prvku do 
přírodní zahrady   
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním mobilního výběhu pro malá zvířata dle 
specifikace v žádosti SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno – pracoviště LINKA, 
Kosmonautů 4, 625 00 Brno, v areálu přírodní zahrady ulice Kosmonautů 4, pozemek p. č. 2468 
k. ú. Starý Lískovec, za podmínky zřízení prvku a jeho následné údržby na náklady žadatele.  
 
Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit žadatele do 15. 5. 2017.    
 
 



29. Následná  péče  –  údržba nově vzniklé a zrekonstruované veřejné zeleně  v rámci    I.  
– III.   a   V.  –  VI.    etapy   stavby  „Veřejné prostranství u polikliniky  ve  Starém 
Lískovci“  ul.  U  Pošty, výběr zhotovitele (veřejná zakázka malého rozsahu) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
30. Plán udržitelné městské mobility – návrhová část 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
31. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10 ve výši 20.800,30 Kč. 
 
32. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2017 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno – Starý 
Lískovec na rok 2017 jednotlivým zájmovým organizacím a to ve výši: 
 
TJ Sokol                                                                                      0,- Kč        
Lužánky - středisko volného času                                         13 000,- Kč       
Orel Jednota Starý Lískovec                                              120 000,- Kč       
Junák – český skaut, středisko St. Lískovec,z.s.                 49 000,- Kč        
52. pionýrská skupina Slunovrat                                  6 000,- Kč        
Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                   40 000,- Kč        
SDH                                                                                                0,- Kč      
SDH Starý Lískovec – SPORT                                   20 000,- Kč      
Unie neslyšících Brno, o.s.                                                             0,- Kč     
TOM 20203 Oftalmo                                                              6 000,- Kč      
Korfbal klub Brno                                                        10 000,- Kč       
Dětský tábor Brněnka - spolek                                             12 000,- Kč       
Vše pro děti,z.u.                                                                         0  ,-   Kč                
SK Tori Judo Brno                                                           4 000,- Kč  
Naděje pobočka, Brno                                                                    0,-Kč  
InBalance, z.s.                                                                       10 000,- Kč  
 
 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její 
účet. Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje OSŠK k přípravě těchto smluv. 
 
33. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Labská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ, Brno, Labská 7  ve výši 
23.679,00 Kč. 
 



34. Rozpočtové opatření č. 10 – voda – areál TJ Tatran, transfer SPOD 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 10, které je přílohou tohoto bodu 
usnesení. 
 
35. Rozpočtové opatření č. 11 – přijetí účelových transferů na školství pro MŠ 
Kosmonautů a ZŠ Bosonožká 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e RO č. 11, které je přílohou tohoto bodu 
usnesení. 
 
36. ,,Volnočasový sportovně – rekreační areál ,,Sluníčka,, mezi ulicemi Oderská, Labská 
v Brně-Starém Lískovci,, - nové herní prvky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s novými herními prvky ve výši 348.500 Kč bez DPH 
viz situace, která je přílohou tohoto bodu jednání. Stávající herní prvek věž se skluzavkou a 
řetězovou houpačkou je stářím opotřebovaný, místy poškozený a vyhnilý. Poškozené jsou jak 
nosné součásti herního prvku, tak ostatní viz vyjádření ke stavu demontovaných prvků 
z dětského hřiště ,,U Sluníček,, které je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVŠ předložit 
RMČ dodatek č.2. 
 
37. Vyklizení nebytových prostor Osová 4 a 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odůvodnění odvolání proti rozsudku Městského 
soudu v Brně č. j. 63 C 142/2014-22 ze dne 2.2.2017 v právní věci žalobce  Statutární město 
Brno, MČ Brno – Starý Lískovec proti žalovaným 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, 2) 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv, Brno, o vyklizení nebytových prostor. 
 
 


