
Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 08.11.2017 

 
1.Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 2, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 6 
měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. Ukládá OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2017.  
 
2. 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. 38, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
6 měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. Ukládá OSBB předložit uvedený Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2017.  
 
3. Vzorové smlouvy o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu bytu   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou, 
vzorovou smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou, vzorovou smlouvu o nájmu bytu na dobu 
určitou s poskytnutím daru a vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu. Předmětné 
dokumenty byly zkontrolovány právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. 
 
4. Skončení nájmu p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí: 

1) se skončením nájemní smlouvy s manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Kosmonautů 13, Brno 
o pronájmu pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec dohodou k 30. 11. 2017. Vzor dohody a 
pověření k podpisu takových dohod vedoucí OVš byl schválen Radou MČ na 87. schůzi dne 16. 
8. 2017 pod bodem č. 12 a ukládá OVš sdělit toto usnesení manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
14 dnů po obdržení výpisu z 94. schůze rady MČ a ve stejné lhůtě předložit oběma smluvním 
stranám dohodu o skončení nájmu k podpisu. 

 
5. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2017 - 2018 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/26/2017 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. Lubomírem Božou ve znění, které je přílohou tohoto 
bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do 7 dnů po 
vyhotovení výpisu z 94. schůze RMČ a následně zaslat smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom 
vyhotovení a. s. Technické sítě Brno. 

 
6. Stavební úpravy Poliklinika Starý Lískovec – vyjádření k umístění rampy pro bezbariérový 

přístup na pozemku p. č. 2485/1 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vybudováním rampy na pozemku p. č. 2458/1 k. ú. 
Starý Lískovec pro bezbariérový přístup do nově budovaného rehabilitačního střediska 
v budově Polikliniky Starý Lískovec, spol. s r. o. podle projektu pro stavební úpravy 
zhotoveného projekční kanceláří Ing. Josef Žáček, označeného datem 8/2017 a ukládá OVš 
sdělit žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po vyhotovení zápisu z 94. schůze. 
 
7. Stavba: BRNO – Máchalova 3, SS200 – vyjádření pro územní řízení 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou BRNO – Máchalova 3, SS200 na pozemku p. 
č. 587/1 k. ú. Starý Lískovec podle situace předložené a. s. ENORM, se sídlem Medkova 6, Brno, 
IČ 25549871 označené datem 10.2017 za podmínek uvedení komunikace do původního stavu 
a s poskytnutím záruky pět let. Ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po 
vyhotovení zápisu z 94. schůze. 
 
8. Stavba: Přístavba garáže řadového RD Malešovská 647/31 – vyjádření pro územní řízení 
a ohlášení stavby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se stavbou: Přístavba garáže řadového RD Malešovská 
647/31 na pozemku p. č. 638/8 k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba 
bytem tamtéž, podle kompletního projektu Ing. arch. Josefa Pálky s datem 07.2017 a ukládá 
OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po vyhotovení zápisu z 94. schůze. 
 

9. Stavba: Rekonstrukce komunikačního propojení ulic U Leskavy – Dvořiště – vyjádření pro 

územní řízení 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vybudováním komunikačního propojení ulic U 
Leskavy – Dvořiště pozemcích p. č.  1745/13, 1746/1, 1749/7, 1749/313, 1749/413, 1749/451, 
1750/2 a 1751/2 všechny k. ú. Starý Lískovec a p. č. 3272 k. ú. Bohunice podle dokumentace 
pro územní řízení zhotovené společností SIPROS s r. o. označené datem 9/2015, souhlasí 
s vybudováním propojovacího chodníku o maximální šířce 1,5 m mezi ulicemi U Leskavy a 
Dvořiště a ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ do 14 dnů po vyhotovení zápisu z 
94. schůze. 
 
10. Odkoupení části pozemku p. č. 2486/1 k. ú. Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby nesouhlasilo s odprodejem 
části pozemku p. č. 2486/1 k. ú. Starý Lískovec (cca 215 m2) z vlastnictví statutárního města 
Brna do vlastnictví společnosti BonnyPress s r. o., se sídlem Osová 717/20, Brno, IČ 269 15 839 



pro rozšíření plochy parkoviště na pozemku p. č. 2486/4 k. ú. Starý Lískovec, který je ve 
vlastnictví žadatele.   
 
11. Vyjádření k prodeji části p. č. 93/1 a části 1684/169 k. ú. Starý Lískovec po projednání v  

KŽP 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby nesouhlasilo 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 xxxxxxxxx 
vlastníku rodinného domu na adrese Příčky xxxxx, Brno s ohledem na platný územní plán 
města Brna. 
 
12. Smlouva o pronájmu části p. č. 2402, sklad Kurská – xxxxxxxxxxx – dodatek 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje vedoucí(ho) OVš k podpisu dodatků ke smlouvám 
spadajícím do působnosti OVš po předchozím projednání radou MČ, ve věcech týkajících se 
kompetence městské části Brno-Starý Lískovec v rozsahu svěřeném městské části Brno-Starý 
Lískovec Statutem města Brna, souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 09 2 500 17 
00002 o nájmu části pozemku p. č. 2402 k. ú. Starý Lískovec uzavřené s p. xxxxxxxxx, se sídlem 
Kurská 7, Brno, IČ 61448311. Předmětem dodatku č. 1 bude jednak úprava výměry 
pronajatého pozemku podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1437-59/2017, 
jednak úprava výše nájmu:  20 m2 x 220,- Kč za m2 a rok, tj. ročně 4.400,- Kč. 
Návrh dodatku je přílohou zprávy. 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec dále ukládá OVš předložit předmětný dodatek k podpisu p. 
Konečnému do 15 dnů po obdržení výpisu z 94. schůze rady MČ.  
 
13. Vyjádření MČ k prodeji – směně části p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec – opakované 
podání žádosti 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení rady MČ č. 45/46 ze dne 10. 5. 2016 a 8/52 
ze dne 27. 7. 2016 a doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec revokovat na usnesení 
č. 4 z IX. zasedání ze dne 15. 6. 2016 usnesení č. 3 z X. zasedání ze dne 7. 9. 2016 a souhlasit 
s prodejem části pozemku p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec pro vybudování příjezdové 
komunikace k pozemkům p. č. 1732/1, 1732/15 a 1732/16  v potřebné šíři, případně se 
směnou části pozemku p. č. 1684/169 k. ú. Starý Lískovec za část pozemku ve Statutárním 
městě Brně ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno pro výše zmíněný účel. 

 
14. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o skácení dřevin ve veřejné zeleni ulice Kosmonautů 19                   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se skácením stromů v k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 19 – 1 ks Pinus nigra 
(borovice černá, pod č. 1 ZP), rostoucí na pozemku veřejné zeleně p. č. 2480/3 a 2 ks Quercus 
robur (dub letní, pod č. 3 a 6 ZP), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2480/4. 
 



Nesouhlasí se skácením stromů v k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 19 – 1 ks Prunus sp 
(třešeň, pod č. 8 ZP), rostoucí na pozemku veřejné zeleně p. č. 2480/8, 3 ks Quercus robur 
(dub letní, pod č. 1, 2 a 5 ZP), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p. č. 2480/4 a 1 ks Prunus 
domestica ssp. insititia (slíva, pod č. 7 ZP), rostoucí na pozemku veřejné zeleně p. č. 2480/4. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit skácení v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, do 31. 3. 2018 a 
seznámit s tímto usnesením žadatele do 25. 11. 2017.   
 
15. Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výsadbu okrasných keřů ve veřejné zeleni před domem 
Bosonožská 325/13        
     
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Souhlasí s výsadbou okrasných keřů na pozemku veřejné zeleně p. č. 2416/11 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Bosonožská 325/13, dle žádosti paní xxxxxxxx, 625 00 Brno. Výsadbu provede MČ 
Brno-Starý Lískovec v jarním období 2018.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit výsadbu do 31. 5. 2018 a 
seznámit s tímto usnesením žadatelku do 25. 11. 2017.   
 
16. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27  

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 11.460,00 Kč 
 
17. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 2 o velikosti 2+kk 
nacházející se v 1. podlaží domu na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně proti xxxxxxxx u Městského 
soudu v Brně. 
 
Ukládá OVV podat žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně.  
 
18. Rozpočtové opatření č. 32  - projektová dokumentace na opravu soc. zařízení ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny, transfer SVČ, přesun položek – jubilanti, navýšení položek voda a 
elektřina 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
19. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec vyslovit zánik mandátu 
paní zastupitelky Kateřiny Ježové (1969) z důvodu ztráty její volitelnosti, jejíž příčinou je změna 
trvalého pobytu jmenované mimo obvod (území) městské části a ukládá vedoucí OVV nadále 
postupovat dle příslušných zákonů. 
 



20. Doplnění kritérií pro poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva, a dalším 

členům Komisí a výborů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec doplnit své usnesení z I. 
zasedání dne 17.12. 2014, kterým byly přijata kritéria pro poskytování odměn neuvolněným 
členům ZMČ a dalším členům Komisí a Výborů o ustanovení:  
Bod č.4  Kritéria jsou platná i pro zastupitele, kteří nastoupí na uvolněný mandát a to dnem 
složení slibu zastupitele.  
 
Dále doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec stanovit výplatu odměny panu zastupiteli Karlu 
Šídlovi ode dne 20.12.2017 a ukládá tajemníkovi úřadu připravit tento materiál na nejbližší 
zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
21. Předchozí souhlas k přijetí daru, ZŠ Brno, Labská 27 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas Základní škole Brno, Labská 27, 
příspěvkové organizaci k přijetí věcného daru Notebooku LENOVO Z 500 v ceně 10 000, -Kč. 
 

22. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba nového 

sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a 

koordinátor BOZP“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu Ing. Dalibor Pazderka jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-
Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“ a ukládá OVš informovat firmy 
o výsledku nabídkového řízení. 
 

23.  Návrh příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výstavba nového 
sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a 
koordinátor BOZP“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy č. 09 9 500 17 
00159 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výstavba nového sportovního 
hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec - technický dozor investora a koordinátor BOZP“, 
jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a zhotovitelem Ing. Daliborem Pazderkou se sídlem Konečného náměstí 
541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh příkazní 
smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
24.  Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky ,,Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 17 
00158 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a Společností pro výstavbu sportovního hřiště 
ZŠ Bosonožská Brno, vedoucí účastník: MTc-stav, s.r.o., IČ: 25538543, druhý účastník: 



MOTeC spol. s r.o., IČ: 47903392, třetí účastník: TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ: 49825020 
zastoupenou Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti MTc-stav, s.r.o., IČ: 25538543 a 
pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 

 


