
Informace z usnesení 95. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 22.11.2017 
 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 1, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, výše stanoveného nájemného činí 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována 
o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2017.   
 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 9, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
6 měsíců, výše stanoveného nájemného činí 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně 
upravována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí 
Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2017.   
 

3. Metodika oprav volných běžných obecných bytů 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text Metodiky oprav volných běžných obecních bytů 
včetně příloh zpracovaný v souladu s novými Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku 
statutárního města Brna a Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města 
Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec. 
 
Metodika oprav volných běžných obecních bytů včetně příloh byla zkontrolována právníkem 
úřadu a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 

4. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě Sevastopolská 7, Brno-Starý 

Lískovec“ – smlouva o dílo 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00121  uzavíranou mezi 
účastníky Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec se sídlem Oderská 4, 625 
00 Brno, zastoupené starostou městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným na 
straně objednatele a společností PRESL, s. r. o., stavební práce se sídlem Komárovská 3, 617 
00 Brno, zastoupenou Michaelem Preslem, jednatelem společnosti na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je výměna rozvodů vody v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 
v Brně–Starém Lískovci. Smlouva o dílo byla zpracována právníkem úřadu a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 17 00121 smluvním 
stranám k podpisu do 15.12.2017. 
 

 



5. Žádost TJ Sokol o úpravu dopravního značení, ulice Máchalova 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s požadavkem TJ Sokol, na úpravu dopravního 
značení na ulici Máchalova, dle předloženého výkresu dopravního značení a to tak, že: 
 
Na ulici Máchalova, při parkovišti, na hranici z obou stran chodníku směřujícího do budovy TJ 
Sokol, bude umístěna svislá dopravní značka B 28, zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E 
7b, určující směr platnosti značky (z obou stran chodníku). 
 
Ukládá OVŠ odeslat výpis z usnesení, žadateli, který si realizaci DZ na OD MMB  zajistí sám. 
Návrh na provedení změny dopravního značení je autorizovanou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 

6. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09 9 500 16 00049 o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů     
 
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 9 500 16 00049 o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, uzavíraný mezi 
provozovatelem ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231 a 
obcí Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno. Předmětem dodatku je navýšení 5 ks kontejnerů 
(stanovišť). Dodatek č. 1 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Ukládá Odboru 
všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu neprodleně. 
 

7. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pro odstavení přívěsu na 
přechodnou dobu    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p. č. 862/14 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Martina ševčíka, dle žádosti pana Antonína Doležala, Malostranská 13, 625 
00 Brno, IČ 16337166, ze dne 6. 11. 2017, v termínu 1. 11. 2017 – 30. 4. 2018, za účelem 
odstavení přívěsu (stavebního zařízení) na přechodnou dobu, za podmínek uvedení dotčené 
plochy do původního stavu, náhrad škod vzniklých na užívané ploše a za podmínek 
uvedených v autorizované příloze č. 2 bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 30. 11. 2017.   
 
8. Žádost o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně pro provádění      
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu stavby „Rozšíření dálnice D1 na 
šestipruh“   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zvláštním užíváním veřejné zeleně p. č. 1848/67 k. 
ú. Starý Lískovec, ul. Martina ševčíka, dle žádosti GEOtest, a.s., se sídlem Šmahova 1244/112, 
627 00 Brno, IČ 46344942, ze dne 3. 11. 2017, v termínu 27. 11. 2017 – 31. 12. 2017, za 
účelem zřízení trvalého pozorovacího vystrojeného hydrogeologického vrtu HJ332 v rámci 
monitorovací sítě inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu stavby „Rozšíření 



dálnice D1 na šestipruh“, za podmínek uvedení dotčené plochy do původního stavu, náhrad 
škod vzniklých na užívané ploše a za podmínek uvedených v autorizované příloze č. 2 bodu 
tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 27. 11. 2017.   
 
9. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 23. 11. 2017 do 31. 3. 2018, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní 
resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy bodu toho 
jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit smluvní stranu s tímto 
usnesením do 23. 11. 2017. 
 
10. Umístění dopravního značení na ul. Vltavská 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu 
města Brna umístění dopravního zařízení-zrcadla na ulici U penzionu a zajistit tak výhled 
vlevo do ulice Labská a ukládá OVš postoupit tuto žádost Odboru dopravy MMB. 
 

11. Dodatek č. 5 k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným 

příspěvkovým organizacím - změna termínu k předložení návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu a návrhu rozpočtu příspěvkovými organizacemi  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 5  k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno–Starý 
Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím. Dodatkem  č. 5 se posunuje termín z 31.10. 
na 20.11. příslušného kalendářního roku k předložení střednědobého výhledu rozpočtu a 
návrhu rozpočtu uvedený v čl. 1, 8.4 Pravidla rozpočtového procesu příspěvkových organizací. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení v RMČ Brno Starý Lískovec. 
 
A pověřuje OFIN k jeho rozeslání jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací.  
 

12. Rozpočtové opatření č. 33  - plyn – Krymská 2, zastřešení schodiště – investice OSBB, 
doplnění UZ 400 – nákup kopírky OSBB, kopírka OSŠK, přesun mezi položkami – volby, 
změna oddílu – parková a odpočivná plocha 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje a doporučuje ZMČ odsouhlasit 
 



navržené výjimečné události konané v MČ Brno-Starý Lískovec předložené do návrhu obecně 
závazné vyhlášky o nočním klidu v MČ Brno-Starý Lískovec, a to z důvodu zájmu na udržení 
místních tradic a upevňování mezilidských vazeb: 
 
1) Starolískovecké mladé hody 19.5.2018 – 20.5.2018, doba nočního klidu se vymezuje:  

19.5.2018 od 02:00 do 06:00 hod.,  

20.5.2018 od 00:00 do 06:00 hod. 

2) Letní noc 4.8.2018, doba nočního klidu se vymezuje:  

od 02:00 do 06:00 hod.  

a pověřuje vedoucí OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-
Starý Lískovec. 
 
14. Návrh dodatku č.1 ke kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Koupě gastrozařízení do ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 09 9 500 
17 00157 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Koupě gastrozařízení do ZŠ 
Labská, Brno-Starý Lískovec“, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno-Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou GOZ GASTRO 
s.r.o., IČ: 28302672 zastoupenou jednateli Janem Vrkočem, Bc. Markem Kašparem a pověřuje 
starostu MČ jejím podpisem. Návrh dodatku č.1 ke kupní smlouvě je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 


