
Informace z usnesení 82. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 14.06.2017 
 

1. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 16, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31. 7. 2017.   
 
2. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 19, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně – Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - 
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017. 
 

3. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 21, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017.   
 

4. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 4, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017.   
 
5. Pronájem volných bytů 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 12 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 3+1, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 194.379 
Kč, reg. č. 009/17, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, 
žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje  uzavření Darovací smlouvy na finanční 
částku 194.379 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. 12 v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, vel. 3+1 mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a 
pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2017. OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017. 
 



6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5, o velikosti 2+1 v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 3, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, regulované nájemné, 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2017.  
 
7. Prodej vymezené bytové jednotky č. 593/11 v bytovém domě na ulici Osová č. p. 593, č. 
o.  6 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 593/11, v bytovém domě Osová č. o. 6 v Brně, 

v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. pop. 593 stávajícím nájemcům 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu sjednanou 
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech 
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků, které byly v době provedení nabídky 
v platnosti, ve výši 456.871 Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví bytu, která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a s podmínkou 
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje Zastupitelstvem 
městské části Brno – Starý Lískovec, 

 
2. pověřit starostu městské části Brno – Starý Lískovec podpisem výše uvedené Kupní   

smlouvy o převodu vlastnictví bytu první části tohoto usnesení, 
 
3.  uložit vedoucí Odboru správy budov a bytů podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. 
 
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny. 
 
8. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s 1. NABÍDKOU NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY DO VLASTNICTVÍ dle 
Postupu města při prodeji bytového fondu schváleném na Z7/16. zasedání Zastupitelstva města 
Brna konaném dne 15.03.2016, a to bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zákona č. 
72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, 
v Brně, k. ú. Starý Lískovec, stávajícím nájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 1.115.000 Kč. 
 
1. NABÍDKA NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY DO VLASTNICTVÍ dle Postupu města 
při prodeji bytového fondu byla zpracována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání. 
 
 
 



9.  Nové vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 663/2 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 
části pozemku p. č. 663/2 k. ú. Starý Lískovec, jejíž hranice jsou přibližně ze severní, 
východní a jižní strany tvořeny hranicemi pozemku p. č. 663/2 k. ú. Starý Lískovec a ze 
západní strany plotem, který od sebe odděluje pozemky zahrad p. č. 666 a 663/1 k. ú. Starý 
Lískovec. Výměra takto specifikované části pozemku 663/2 k. ú. Starý Lískovec činí cca 21 
m2.  
 
10. Vyjádření k nabytí pozemků p. č. 1684/106 a 1684/181 do vlastnictví SmB 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s nabytím 
pozemků p. č. 1684/106 a 1684/181 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna 
a nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 1684/106 a 1684/181 k. ú. Starý Lískovec městské 
části Brno-Starý Lískovec.  
 
11. Žádost SV Labská 5 o povolení sadových úprav ve veřejné zeleni p. č. 2253/1 a 2249/1 
k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 5 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí  
 
-se sadovými úpravami ve veřejné zeleni p. č. 2253/1 a 2249/1 k. ú. Starý Lískovec 
Společenstvím vlastníků Labská 5, Labská 217/5, 625 00 Brno, dle žádosti ze dne 30. 5. 2017, 
doplněné ze dne 1. 6. 2017 a 6. 6. 2017, která tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto 
jednání, za těchto podmínek:   

1. sadové úpravy provede žadatel na vlastní náklady 
2. budou dodrženy druhy dřevin k výsadbě stanovené položkovým rozpočtem  
3. následnou péči o sadové úpravy resp. trvalou péči bude provádět žadatel na vlastní 

náklady  
4. sadové úpravy nebude MČ Brno-Starý Lískovec přebírat do své správy 
5. v případě úhynu dřevin a rostlin zajistí žadatel jejich odstranění a náhradu na vlastní 

náklady  
6. stanoviště výsadby dřevin musí být mimo trasy a ochranná pásma inženýrských sítí, 

žadatel doloží písemně MČ Brno-Starý Lískovec před zahájením výsadby splnění této 
podmínky (vyjádření vlastníků/správců inženýrských sítí);  

 
-se skácením 1 ks Pinus sylvestris (borovice lesní, o obvodu kmene 48 cm) a 3 ks Ligustrum 
atrovirens (ptačí zob), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2249/1 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Labská 5 a 4 ks Thuja occidentalis (zerav západní), rostoucích na pozemku veřejné zeleně 
p. č. 2253/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 5, dle žádosti Společenství vlastníků Labská 5. 
 
Schvaluje spoluúčast na sadových úpravách formou vlastního objednání, realizace a úhrady 
předmětného kácení.  
 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit žadatele s tímto usnesením do 23. 6. 2017 a zajistit 
výkon usnesení v části vlastního objednání, realizace a úhrady předmětného kácení do 15. 10. 
2017.   
 



12. Předběžné vyjádření k návrhu objízdných tras 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec předběžně souhlasí, s návrhem objížďky v MČ 
Brno – Starý Lískovec, kterou má být na území MČ dotčena komunikace Bítešská, silnice I. 
třídy a dálnice D1, ve věci přípravy dokumentace pro provedení stavby pro akci „I/42 Most 
42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj“, o předběžné vyjádření 
k předběžnému návrhu objízdných tras a dopravních opatření během výstavby. Ukládá OVŠ 
sdělit usnesení žadateli. 
 
13.  Návrh na úpravu dopravního značení ul. Kyjevská 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí, s úpravou dopravního značení na ul. 
Kyjevská a to vyznačením přechodu pro chodce, VDZ V 7 a svislé dopravní značení IP 6 na 
ulici Kyjevská, při křižovatce ulice Kyjevská x Jemelkova. Ukládá OVŠ předat podnět ke 
stanovení DZ na OD MMB.  
 
14.  Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením  
bytu č. 15 o velikosti 3+1 na ul. Dunajská 45 v Brně  proti  Vladimíru Kocourkovi. Exekuci 
provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr.Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno.  
 
Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-
venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, Brno. 
 
15.  Vymáhání peněžitých pohledávek 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří 
nedoplatky na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  
včetně příslušenství  u níže  uvedených osob : 
xxxxxxxxxxxx, č.b. 31, Brno, dluží od března r. 2016 do prosince r. 2016 částku 64 960,- Kč.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 30, Brno, dluží od března r. 2016 do června  r. 2016 částku  
37276,- Kč. Byt exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 9, Brno, dluží od března r.  2016  do prosinec r. 20116 
částku 78 010,- Kč.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 30, Brno, dluží od března r. 2016 do června  r. 2016 částku 
28 024,- Kč. Byt exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 41, Brno, dluží od března r. 2016 do února   r. 2017 
částku 77 469- Kč. Byt exekučně uvolněn. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 37, Brno, dluží od března r. 2016 do prosince r. 2016 částku 
52 230,- Kč.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.b. 15, Brno, dluží od března r. 2016 do prosince r. 2016 84 028,- 
Kč. 
 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek. 
 
 
 
 



16.  Žádost o provedení zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení kapacity školní družiny na Základní 
škole, Brno, Bosonožská 9 ze současných 144 žáků na 174 žáků od 1.9.2017. Rada obce 
schvaluje podání žádosti o zápis změny rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje 
ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. Ukládá 
OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku školy.  
 
17.  Žádost o se zřízením přípravné třídy ve školním roce 2017/2018 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zřízení přípravné třídy na ZŠ Bosonožská ve 
školním roce 2017/2018. Rada obce pověřuje ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou 
k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení 
ředitelku školy.  
 
18. Vyplacení odměn ředitelům školských zařízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení odměn ředitelům/ředitelkám školských 
zařízení zřizovaných Městskou částí Brno- Starý Lískovec v této výši :  
 
Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  

 

                                                      10.000,-
Kč 

Mgr. Lenku Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       10.000,-
Kč 

Mgr. Margitu Kotásková, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10 

                                                      10.000,-
Kč 

pí. Hanu Milotová, MŠ Oderská 2                                                        10.000,-
Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, Kosmonautů 2                                                        10.000,-
Kč 

pí. Irena Andrlíková , MŠ Labská 7                                                        10.000,-
Kč 

Mgr. Šárku Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                        10.000,-
Kč 

 

 
s tím, že tuto odměnu si vyplatí z jimi zřizovaného fondu odměn. Ukládá OSŠK o tomto 
ředitele informovat.  
 
19. Rozpočtové opatření č. 17 – změna položky a výše DPPO, přijetí investičního transferu  
„Sluníčka“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 17, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

 



20. Žádost o stanovisko ke změně investičního záměru „Zkapacitnění odvodu dešťových 
vod z lokality kamenný vrh II“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje investiční záměr „Zkapacitnění odvodu dešťových 
vod z lokality kamenný vrh II“, který je přílohou tohoto bodu jednání a dále požaduje 
zkapacitnění úseku dešťové kanalizace od křižovatky Jemelkova u hřiště po vyústění do toku 
Leskavy. 
 
21. Odborné posouzení stavu vnějšího zateplení bytových domů Dunajská 37-45 včetně 
návrhu sanačních úprav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Výsledky odborného posouzení stavu 
vnějšího kontaktního zateplení provedeného na souboru bytových panelových domů 
situovaných na ulici Dunajská č. 37, 39, 41, 43 a 45 v Brně-Starém Lískovci z hlediska 
možností jeho sanačních úprav včetně Dodatku č. 1, které zpracoval Ing. Pavel Svoboda, 
energetický specialista, autorizovaný inženýr a znalec v oblasti stavební tepelné techniky a 
zateplování budov, Jihoslovanská 21, 779 00 Olomouc a které tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání, souhlasí s provedením sanačních úprav zateplení provedeného na 
souboru bytových panelových domů situovaných na ulici Dunajská č. 37, 39, 41, 43 a 45 
využitím nové technologie tzv. injektovaného kotvení, pomocí speciální kotvy a expanzní 
výplňové hmoty. Tato technologie je v ČR řešena pro zateplovací a sanační systémy ETICS 
s národními certifikáty a velmi nově posuzována i v rámci evropského prostoru (ETA - 
Evropské technické posouzení), ukládá Odboru všeobecnému provést výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace pro realizaci. 
 
22. Vyjádření k dopisu JUDr. Romana Haise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí vyjádření zřizovatele k dopisu JUDr. 
Romana Haise ve věci stížnosti na ZŠ Brno, Labská 27. 
 
23. Návrh dodatku č.3 ke SOD č. 09 9 500 16 00216 na realizaci veřejné zakázky 
,,Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská 
 v Brně – Starém Lískovci“. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.3 ke smlouvě o 
dílo č. 09 9 500 16 00216 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Volnočasový sportovně – 
rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně – Starém Lískovci“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem 
Krásným a zhotovitelem firmou IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 
Brno, IČ: 25322257 zastoupenou Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a 
pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Návrh dodatku č.3 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 


