
Informace z usnesení 89. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 13.09.2017 
 

1. Záměr pronajmout nebytové prostory v objektu na ulici Krymská 2, Brno  
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
2. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvalujeuzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici 
Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.  
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15, o velikosti 3+1 v bytovém domě 
na ulici Dunajská č. o. 43, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.  
 
4. Žádost o pronájem suterénního bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská 
č.o. 11,Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41 
(suterénní byt v minulosti určen jako náhradní byt pro vystěhované neplatiče nájemného), 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
5. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 12, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 12, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno–Starý Lískovec, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
6. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 14, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření 



smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2, 
Brno–Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 

7. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 14, o velikosti 
1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, o 
velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno–Starý Lískovec, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 

8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 o vel. 1+kk, v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu 
v domě Kounicova 52 a vyklizený předá MČ Brno-Královo Pole, schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 6, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23 v Brně–Starém 
Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky,  že 
ukončí nájem stávajícího obecního bytu v domě Kounicova 52 a vyklizený předá MČ Brno-
Královo Pole, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2017.   

 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 32 na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno, 
velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00091 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 32, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č. o. 5, Brno–Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
17 00091 smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 8 na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, velikost 3+1 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00088 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 8, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská  č. o. 3, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
17 00088 smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
 
 
 



11. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 5 na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 3+1 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00075 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 
9 400 17 00075 smluvním stranám k podpisu  do 30.09.2017. 
 

12. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 
2+kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 146.097 Kč, reg. č. 012/17, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxx, Brno a 
schvaluje  uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 146.097 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. 31 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 2+kk mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno.  
 
Schvaluje pronájem bytu č. 31 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 2+kk, 60% 
z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 210.914 Kč, reg. č. 013/17, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 210.914 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. 31 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, vel. 2+kk, 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 39 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 1+kk, 
60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 158.784 Kč, reg. č. 014/17, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 158.784 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. 39 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno, vel. 
1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 22 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 
2+kk, 60% z ceny oprav, které hradí nový nájemce – 218.085 Kč, reg. č. 015/17, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 218.085 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. 22 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, 



vel. 2+kk, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   
 
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 
 
 

13. Způsob pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje, aby byt: 
 

- ulice Labská č. o. 31, byt č. 5, velikost 3+1 – byl pronajat jako předem opravený, 
 
ulice Sevastopolská č. o. 3, byt č. 29, velikost 1+kk – byl pronajat jako pronájem bytu při 
výjimečně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele na doporučení Odboru sociálního. 
 
14. Společný nájem k bytu č. 29, Kurská č. o. 2, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 29, v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 2, Brno–Starý Lískovec, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
29, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno-Starý Lískovec, dle smluvních podmínek 
stávajícího nájemce, tj. smlouva  o nájmu bytu na dobu neurčitou, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   
 
15. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, v 
bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně–Starém Lískovci, na dobu neurčitou, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 47, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   

 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 38, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-



Starý Lískovec a Zdeňkou Sedláčkovou, nar.  12.04.1984, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017.   

 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 34, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit 
uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   

 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 12, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 

 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   

 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 6, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017.   

22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2017.   
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 30, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 



2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 

24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
1 rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 

25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017.   

 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 

 
27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 38, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 

 
28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 32, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit 
uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017.   

 
 
 
 



29. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 30, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na 
dobu určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017. 

30. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 14, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017.   

31. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně–Starém Lískovci na dobu 
určitou, 2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.10.2017.   

32. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 12 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, č. 09 2 400 17 00094, na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno–Starý 
Lískovec a nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedenou 
Smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 30.09.2017. 
 
33. Stížnost SV Krymská 9 na stavbu nadzemního stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu na pozemku p. č. 2367/19  k. ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Trvá na vybudované stavbě nadzemního stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu, 
v souladu se stavební zákonem, na pozemku p. č. 2367/19 k. ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 9.  
 
Schvaluje text odpovědi na stížnost SV Krymská 9, která je autorizovanou přílohu č. 3 bodu 
tohoto jednání.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit stěžovatele s tímto 
usnesením do 22. 9. 2017.   
 
 
 
 



34. Souhlas ke skácení 1 ks břízy ve veřejné zeleni p. č. 2299 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
Dunajská 7 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením  1 ks  břízy,   rostoucí  na  pozemku  
veřejné   zeleně  p. č. 2299 k. ú. Starý Lískovec,  ul. Dunajská 7, z důvodu odumření (suchý 
jedinec).  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit skácení, včetně frézování 
pařezu, v době vegetačního klidu 10/2017 – 3/2018.   
 
35. Souhlas ke skácení 1 ks javoru ve veřejné zeleni p. č. 2276/11 k. ú. Starý Lískovec,  
ul. Vltavská   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks javoru, rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2276/11 k. ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská, z důvodu odumření (uschlý).  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit skácení, včetně frézování 
pařezu, neprodleně.   
 
36. Souhlas ke skácení 1 ks smrku ve veřejné zeleni p. č. 2263/9 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Vltavská 13  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks smrku, o obvodu 47 cm, rostoucího 
na pozemku veřejné zeleně p. č. 2263/9 k. ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská 13, z důvodu špatného 
zdravotního stavu – proschlé torzo, bez vrcholové části, neperspektivní, esteticky a funkčně bez 
významu.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit skácení, včetně frézování 
pařezu, v době vegetačního klidu 10/2017 – 3/2018.   
 
37. Žádost o skácení dřevin, vč. odstranění pařezů a kořenů, ve veřejné zeleni p. č. 2229/6 
k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 23 – žádost pana Petra Mikulenka 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením keřové skupiny prunusů, rostoucí na 
pozemku veřejné zeleně p. č. 2229/6 k. ú. Starý Lískovec, ul. Labská 23, dle žádosti p. Petra 
Mikulenka, Labská 23, 625 00 Brno. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému   ÚMČ   Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit 
žadatele do 25. 9. 2017. 
 
38. Žádost o zajištění správy pozemku p. č. 744/9 k. ú. Starý Lískovec, ul. Šoustalova  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí ve smyslu čl. 22 Statutu se správou zeleně pozemku 
p. č. 744/9 k. ú. Starý Lískovec, ul. Šoustalova, na základě žádosti Majetkového odboru MMB 
ze dne 20. 6. 2017. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 25. 9. 2017. 
 



39. Vyjádření k žádosti ke správě a údržbě pozemků v k ú. Starý Lískovec   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se správou a údržbou zeleně pozemků v k. ú. Starý 
Lískovec – p. č. 1678/37, 1678/56 a částí p. č. 1678/128, ul. Jihlavská, městskou částí Brno-
Starý Lískovec, a to po jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Brna. Důvody jsou, že 
pozemky nesousedí s žádnými pozemky veřejné zeleně spravovanými městskou částí, čímž  by  
se  mimo  jiné  zvýšily  náklady  na  údržbu   vlivem  dojezdu  na  pozemky,  pozemky  se   
nachází v blízkosti hlavního silničního tahu Jihlavská, čímž je omezena jejich využitelnost, 
např. pro zřízení výběhů pro psy, parků, hřišť, apod., a že pozemky p. č. 1678/37 a 1678/56 
budou dotčeny, jako staveniště, stavbou tramvajové tratě z Osové ke kampusu.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 25. 9. 2017. 
                            
40. Správa pozemků p. č. 1678/36, 1678/39 k. ú. Starý Lískovec, při ul. Jihlavská   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se správou a údržbou zeleně pozemků v k. ú. Starý 
Lískovec – p. č. 1678/36 a 1678/39, při ul. Jihlavská, městskou částí Brno-Starý Lískovec. 
Důvody jsou, že pozemky jsou součástí stavby tramvajové tratě z Osové ke kampusu, pozemky 
nesousedí s žádnými pozemky veřejné zeleně spravovanými městskou částí, čímž by se mimo 
jiné zvýšily náklady na údržbu vlivem dojezdu na pozemky, pozemky se nachází v blízkosti 
hlavního silničního tahu Jihlavská, čímž je omezena jejich využitelnost, např. pro zřízení 
výběhů pro psy, parků, hřišť, apod.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zaslat toto usnesení Majetkovému 
odboru MMB do 25. 9. 2017. 
 
41. Vyjádření k územnímu řízení na stavbu: „Optická síť „netbox“ Brno – etapa Starý 
Lískovec, část stavby Optická trasa SMART Comp. A.s. – NETBOX – Brno, Starý 
Lískovec, Bohunice, etapa II“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
42. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s návrhem 
OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je 
přílohou tohoto bodu jednání a dále souhlasit, aby v souladu s § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění Magistrát města Brna vydával za městskou část Brno-Starý 
Lískovec vyjádření k závaznému stanovisku Krajského úřadu k umístění stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 
 
Ukládá tajemníkovi úřadu po rozhodnutí ZMČ neprodleně zaslat stanovisko MČ 
Organizačnímu odboru MMB. 
 
43. Vyjádření k prodeji části p. č. 862/14 k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 



Části pozemku p. č. 862/14 k. ú. Starý Lískovec (cca 75 m2) pro předzahrádku z vlastnictví 
statutárního města Brna manželům xxxxxxxxxxx, Brno, vlastníkům pozemku p. č. 852 k. ú. 
Starý Lískovec. 
 
44. Vyjádření k prodeji části p. č. 93/1 a části 1684/169 k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s odprodejem 
částí pozemků p. č. 93/1 a 1684/169 k. ú. Starý Lískovec potřebných k výstavbě vícemístné 
garáže a příjezdové cesty k ní z vlastnictví statutárního města Brna žadateli panu xxxxxx, 
vlastníku rodinného domu na adrese Příčky 8, Brno. 
 
45. Investiční záměr – Přístavba požárního schodiště, výtah a stavební úpravy domova 
pro seniory, Kosmonautů 21, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nemá námitky proti předloženému investičnímu záměru 
„Přístavba požárního schodiště, výtah a stavební úpravy domova pro seniory, Kosmonautů 21, 
Brno“ zpracovanému Odborem investičním MmB; žádost o zpracování IZ byla schválena na 
jednání rady města Brna č. R7/122 dne 26. 6. 2017 a ukládá OVš sdělit stanovisko MČ Brno-
Starý Lískovec obratem OI MmB. 
 

46. Rozpočtové opatření č. 26 – navýšení voda – veřejné prostranství, plyn – hasička, 
elektřina – hasička, navýšení příspěvku ZŠ Labská, navýšení příspěvku ZŠ Bosonožská                
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 

47. Navýšení příspěvku na provoz Základní škole Brno, Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz ve výši 200.000,- Kč, 
pro ZŠ Brno, Labská 27.  
 
Finanční prostředky budou využity na zakoupení myčky do školní jídelny a již zakoupeného 
čerpadla v bazénu ZŠ. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitele Mgr. Petra Urbánka 
a ukládá OFIN zpracovat rozpočtové opatření. 
 
48. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn – II. pol. 2016/2017 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na finanční ohodnocení za práci ve II. pololetí 
školního roku 2016/2017 tyto ředitele: 
 

Mgr. Petr Urbánek, ZŠ Labská 27  

 

                                                      10.000,-
Kč 

Mgr. Lenku Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-
Kč 

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

                                                      20.000,-
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 

 

 
 
a ukládá odboru OSŠK sdělit neprodleně usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec tazateli 
Magistrátu města Brno, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
49. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023    
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý 
Lískovec schválit v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. 76, odst. 3 Statutu 
města Brna, návrh rozpočtového výhledu na období 2019–2023, který je přílohou tohoto bodu 
jednání, ukládá OFIN předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva MČ.  
 
50. Nastoupení náhradníka za člena Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec bere na vědomí nastoupení náhradníka z kandidátní 
listiny volební strany Starostové a nezávislí pana Karla Šidla, nar. 19.3.1966, bytem Labská 25, 
625 00 Brno na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec a pověřuje 
starostu MČ Mgr. Vladana Krásného předáním osvědčení panu Karlu Šidlovi o tom, že se stal 
členem Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
51. Dohoda o spolupráci – akce ,,Den radnice,, 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (4-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dohodu o spolupráci mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně jedné a MEDIA MARKETING 
SERVICES a.s. na straně druhé a pověřuje OSŠK předložit dohodu k podpisu smluvním 
stranám do 18.9.2017. 
 
Předmětem této dohody je odvysílání reklamní kampaně na rozhlasové stanici Hitrádio City o 
akci „Den radnice“, která se koná dne 23.9.2017 na prostranství u Vícegeneračního hřiště na 
ulici Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
 
Dohoda o spolupráci je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
 
 



52. Žádost k zařazení majetku ,,Volnočasový sportovně-rekreační areál ,,Sluníčka,, mezi 
ulicemi Oderská, Labská v Brně-Starém Lískovci-VO,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti k zařazení majetku „Volnočasový 
sportovně-rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně-Starém Lískovci-
VO“, která je přílohou tohoto bodu jednání. Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje starostu 
jejím podpisem a ukládá OVš odeslat žádost do 27.9.2017 na MMB OI. 
 
53. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Zpracování projektové dokumentace na akci Revitalizace bytových domů Dunajská 37-
45 v Brně-Starém Lískovci 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Revitalizace bytových domů Dunajská 37-
45 v Brně-Starém Lískovci 
 
2. s textem „Výzvy k podání cenové nabídky – zadávací dokumentace“, která je přílohou tohoto 
bodu jednání, na akci: Zpracování projektové dokumentace na akci: Revitalizace bytových 
domů Dunajská 37-45 v Brně-Starém Lískovci 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČO: 18824307 
4. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 

45 665 
5. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 

 
4. se složením komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Zpracování projektové 
dokumentace na akci: Revitalizace bytových domů Dunajská 37-45 v Brně-Starém Lískovci“ 
ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Mgr. Iva Staňková (vedoucí odboru správy budov a bytů) 

 
 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky do 18.9.2017. 
 
54. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a pozvánka na jednání komise a 
jmenování členů hodnotící komise a pozvánka na první jednání komise na akci: Výstavba 
nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pro veřejnou zakázku „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ jmenuje: 



 

Pro otevírání obálek s nabídkami účastníků zadávacího řízení členy komise takto: 

1. člen: Ing. Martin Šimek 

2. člen: Ing. Karolína Bártů 

3. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

Pro otevírání obálek s nabídkami účastníků zadávacího řízení náhradníky členů komise takto: 

1. náhradník: Ing. Jiří Kudělka 

2. náhradník: Ing. Lucie Plánková  

3. náhradník: Ing. Renata Weisová 

 
Termín jednání komise pro otevírání obálek:  18.9.2017 od 10,00 hod.,  v sídle zástupce 
zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
A dále jmenuje: 

Pro posouzení a hodnocení nabídek členy komise takto: 

1. člen: Ing. Renata Weisová 

2. člen: Mgr. Jiří Dvořáček 

3. člen: Mgr. Jarmila Prátová 

4. člen: Ing. Jiří Kudělka 

Pro posouzení a hodnocení nabídek náhradníky členů komise takto: 

1. náhradník: Jana Bušovová 

2. náhradník: Mgr. Vladan Krásný 

3. náhradník Bc. Eva Novosádová 

4. náhradník: Ing. Martin Šimek 

 
 
Termín jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 22.9.2017 od 12,00 hod.,  
v sídle zástupce zadavatele – ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ oznámit seznam členů komisí firmě ikis, s.r.o., 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.  
 
55. Smlouvy o reklamní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smluv o zajištění reklamní činnosti mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a 



níže uvedenými subjekty, na straně zájemce a pověřuje  OSŠK předložit smlouvy k podpisu 
smluvním stranám do 18.9.2017.  
 
Předmětem těchto smluv je zajištění reklamy a propagace zájemce v rámci společensko-
sportovní akce s názvem „Den radnice“, která se uskuteční dne 23.9.2017 u vícegeneračního 
hřiště na ul. Bosonožská v Brně-Starém Lískovci. 
 
Jednotlivé smlouvy jsou nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
 
56. Souhlas se zařazením projektového záměru Základní školy, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvková organizace ,,Dostupnost získávání informací cestou digitálních technologií, 
do MAP (Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zařazením projektového záměru Základní školy, 
Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace „Dostupnost získávání informací cestou 
digitálních technologií“ do MAP (Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně). 
Projektový záměr pro posouzení souladu s MAP. 
 
57. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 56 840,- Kč pro 16 žáků ze Základní školy Brno, Bosonožská 9 a to od nadace 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 2017/2018. 
Částka 23 142,-Kč bude přijata v roce 2017, částka 33 698,-Kč bude přijata v roce 2018. 
 
58. Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
Městské části Brno-Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části 
Brno-Starý Lískovec a Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku statutárního města 
Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
Oba výše uvedené dokumenty byly zpracovány právníkem a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 

59. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00113 – Stavba ,,Nadzemní 
stanoviště pro vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na 
separovaný odpad) na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec),, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00113, uzavíraný mezi objednatelem 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý  Lískovec,  zast.  starostou  p.  Mgr. 
Vladanem Krásným,  Oderská  4,  625 00  Brno a zhotovitelem Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 
524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531, na stavbu „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“. Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 



 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu neprodleně. 
 
60. Smlouva darovací 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, na straně poskytovatele a níže uvedeným 
subjektem, na straně zájemce. 
  
IČ: 469 91 441  Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46, 625 00 Brno 
 
a pověřuje  OSŠK předložit smlouvu k podpisu smluvní straně do 18.9.2017. 
 
Předmětem této smlouvy je darování jablek v rámci společensko-sportovní akce s názvem „Den 
radnice“, která se uskuteční dne 23.9.2017 u vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská v Brně-
Starém Lískovci. 
 
Smlouva je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 


