
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 98. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.01.2018 
 
1. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 20 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno, vel. 2+kk, 
pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 017/17, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. 20 v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
Schvaluje pronájem bytu č. 36 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, vel. 2+kk, 
pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 018/17, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 170.000 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. 36 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 
 
Ukládá OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.01.2018.   
 
OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2018. 
 
2. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt ulice Kurská č. o. 8, byt č. 38, velikost 1+kk 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3b Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním  
na úřední desce bez předchozího uzavření darovací smlouvy. 
 
 
 



   

 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 6 
měsíců, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2018. 
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 43 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 



   

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2018. 
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
15, 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 
xxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 7, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 
 
12. Podnájem bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
13. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 37 o vel. 3+1, v domě zvláštního určení na ulici 
Ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že ukončí nájem 
stávajícího obecního bezb. bytu č. 3, 2+kk, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a vyklizený předá OSM MMB na 
Husové 3 v Brně, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 37, v bytovém domě na ulici 
Ulice Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve 
výši 57,20 Kč/m2/měsíc dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, účinných  
od 01.10.2017, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  Brno-Starý Lískovec  
a Zdeňkou Jašovou, nar. 25.07.1975, s tím, že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet 
k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak 
BO MMB souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 31.01.2018. 
 
14. Žádost o provedení zápisu změny v rejstříku škol 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje snížení celkové kapacity Základní školy, Brno, Labská 27 ze 
současných 810 žáků na 600 žáků. Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis změny rejstříku škol 



   

a školských zařízení a pověřuje ředitele školy Mgr. Petra Urbánka k podání žádosti ke Krajskému 
úřadu JMK. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitele školy. 
 
15. 23. výzva k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) 
II (BRNO) ve vazbě na výzvu č. 66 ,,INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ 
PROJEKTY ITI“ integrovaného regionálního operačního programu – Dofinancování podílu 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec: 
 

1) revokuje usnesení schválené pod bodem č. 5 na 97. schůzi RMČ Brno-Starý Lískovec 
konaném dne 20. 12. 2017: 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec 
schválit spoluúčast na dofinancování projektu, tedy ve výši 5%, na dotaci pro projektový záměr 
Modernizace infrastruktury ZŠ Labská, Labská 27, Brno, 625 00. 
 
schvaluje spoluúčast na dofinancování projektu, tedy ve výši 5%, na dotaci pro projektový záměr 
Modernizace infrastruktury ZŠ Labská, Labská 27, Brno, 625 00. 
 
16. Rozpočtové opatření č. 1 – zařazení nepoužitých prostředků roku 2017 s UZ 90 a UZ 100 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

 
17. Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad, oslovení k podání cenových  
nabídek na zpracování realizačních/zadávacích projektových dokumentací (veřejná 
zakázka malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje:  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na „Zpracování 
realizačních/zadávacích Projektových dokumentací na opravy kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ 
 
1.DIMENSE v.o.s., Ing. arch. Aleš Putna, Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
2.Ing. Jan Kozlík , Okrouhlá 11, 625 00 Brno, IČ 70462593  
3.JŠ projekční a inženýrská, s.r.o., Olomučany 188, 679 03, IČ 28344669 
 
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 23. 1. 2018 v 09:00 h, ve 
složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová 



   

6.Lucie Honzová. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení ihned.  
 
 18. Pronájem volného obecního bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 13 z 96. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze 
dne 06.12.2017, kterým souhlasila  s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41, který se 
nachází v suterénu v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9 v  Brně–Starém Lískovci, který 
byl v minulosti určen jako náhradní byt pro vystěhované neplatiče nájemného, na dobu určitou, 1 
rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat žadatele o usnesení do 31.01.2018 a zveřejnit 
volný byt na úřední desce a na webových stránkách městské části. 
 
19. Pronájem volného obecního bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 14 z 96. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze 
dne 06.12.2017, kterým souhlasila  s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 41, který se 
nachází v suterénu v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně–Starém Lískovci a který 
byl v minulosti určen jako náhradní byt pro vystěhované neplatiče nájemného, na dobu určitou, 1 
rok, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat žadatele o usnesení do 31.01.2018 a 
zveřejnit volný byt na úřední desce a na webových stránkách městské části. 
 
20. Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části 
Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec schválit dokument 
Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-
Starý Lískovec, který zcela nahrazuje dosud platný předmětný dokument, schválený 
Zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec na XV. zasedání dne 27.09.2017, účinný od 01.10.2017, a 
který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 


