
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 21.02.2018 
 
1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 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 
31.03.2018. 

2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
23, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 

3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, 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 
xxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 

4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2018. 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 4, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.03.2018. 

6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 45 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2018. 

 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 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 31.03.2018. 

8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
19, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33 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 
28.02.2018. 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
26, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.03.2018. 

10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
12, v bytovém domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
28.02.2018. 

12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 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 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.03.2018. 

13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby v přístavbách 
bytových domů Labská 29 a 31 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu pro 
příjmově vymezené osoby, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 a v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené pro příjmově 
vymezené osoby, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemci:   

 
Labská 29, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Labská 29, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 29, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 29, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 29, byt č. P5, 6. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 29, byt č. P7, 8. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 31, byt č. P1, 2. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 31, byt č. P2, 3. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 31, byt č. P3, 4. NP, velikost 3+kk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Labská 31, byt č. P4, 5. NP, velikost 3+kk 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 28.02.2018. 
 
16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 24 o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na ulici 
ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 24, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.03.2018. 

17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 36 o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na ulici 
ulice Kosmonautů č. o. 17, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 36, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude hrazen nájem a nebude 
docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního 
určení, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.03.2018. 

 
18. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 9 přijaté na 93. schůzi konané dne 25.10.2017, 
bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 49 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení na ulici ulice Kosmonautů č. o. 17, 
Brno s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 49, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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, 
souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, ukládá OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.03.2018. 

19. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší své usnesení č. 8 přijaté na 89. schůzi konané dne 13.09.2017, 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že pokud bude hrazen nájem a nebude docházet k 



   

porušování dobrých mravů v domě, souhlasí Bytový odbor MMB s prodloužením nájemní smlouvy, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.03.2018. 

20. Společný nájem k bytu č. 15, Kyjevská č. o. 3, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 15, v bytovém domě na ulici 
Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15, 
v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat 
nájemce o usnesení do 28.02.2018. 
 
21. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 6, o velikosti 2+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č. o. 3, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dceru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 6, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č. o. 3, 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 31.03.2018. 
 
22. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Kurská č.  o. 4, byt č. 29, velikost 3+1 byl 
pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel, pronájem běžného obecního bytu zveřejněním  
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
23. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 23 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
33, Brno, vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 001/18, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 120.000 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. 23 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Darovací smlouva a Smlouva 
o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání, ukládá OVV 
předložit uvedenou Darovací smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 31.03.2018,   OSBB předložit uvedenou Smlouvu o nájmu bytu smluvním 
stranám k podpisu do 30.04.2018. 
 
24. Stanovisko k uplatnění slevy z nájemného pro období od 01.06.2018 do 31.05.2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí slevy z nájemného, jejímž 
předmětem je úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 
55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, tj. od 01.06.2018 do 31.05.2020, na kterou pronajímatel 
tuto slevu poskytuje. Nájemcům bytů, kteří dluží na nájemném, bude předmětná sleva poskytnuta 
až po uhrazení celé dlužné jistiny včetně příslušenství. Dohoda je autorizovanou přílohou bodu 
tohoto jednání, schvaluje seznam bytových domů ve správě MČ Brno-Starý Lískovec, kterých se 
týká úprava nájemného formou 40,55 % slevy z nájemného, který je autorizovanou přílohou č. 1 



   

bodu tohoto jednání, schvaluje Oznámení o úpravě nájemného z bytu nájemcům bytů v bytových 
domech ve správě MČ Brno-Starý Lískovec (viz příloha č. 1) o úpravě nájemného z bytu formou 
40,55% slevy z nájemného, které je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
25. Žádost o privatizaci nebytových prostor – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje 
 
Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem: 

1. nebytového prostoru vybudovaného nájemcem v podchodu domu na ulici Osová  
č. or. 4, nacházejícího se na pozemku p. č. 2759 v k. ú. Brno-Starý Lískovec o celkové 
výměře 111,80 m2 – prodejna Cyklosport, 

2. nebytového prostoru vybudovaného nájemcem v podchodu domu na ulici Osová č. or. 6, 
nacházejícího se na pozemku p. č. 2760 v k. ú. Brno-Starý Lískovec o celkové výměře 60,80 
m2 – prodejna potravin a zeleniny, 

nebytového prostoru nacházejícím se v prvním podlaží bytového domu č. p. 583, č. or. 6 na ulici 
Osová v Brně-Starém Lískovci o celkové výměře 14,32 m2 – sklad pro potřeby obchodu. 
 
26. Výměna kotle v nebytových prostorách (PPL, s. r. o. – Fitnes Petra) v objektu na ulici Labská 
č. o. 27, Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje provedení výměny plynového kotle v 1. PP nebytových 
prostor v objektu č. pop. 269 na ulici Labská or. č. 27, nájemce – společnost PPL spol. s r.o., účel 
nájmu je provoz zařízení sloužící k rekondici a rehabilitaci, bar a sál pro aerobic. Roční nájemné 
z předmětných nebytových prostor činí 330.000 Kč. Předpokládaná cena výměny kotle činí cca 
68.000 Kč bez DPH, pověřuje Odbor správy budov a bytů k provedení výběrového řízení na 
zhotovitele k provedení výměny kotle ve výše uvedeném objektu. 
 
27. Skončení nájmu a nový pronájem části pozemku pod garážovým dvorem p. č. 2192 a 
pozemku pod garáží p. č. 2180 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smluv čj. 09 2 500 17 
00008 o nájmu části pozemku p. č. 2192 pod garážovým dvorem a smlouvy čj. 09 2 500 17 00009 o 
nájmu pozemku pod garáží p. č. 2180 oba k. ú. Starý Lískovec uzavřených mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno 
dohodou k datu 28. 2. 2018 podle vzorové dohody schválené na 87. schůzi RMČ dne 16. 8. 2017 
pod bodem č. 12a) a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu ideální části pozemku p. č. 2192 k. ú. 
Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Jemelkova podle vzorové smlouvy schválené Radou 
MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119 a smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2180 v k. ú. Starý 
Lískovec pod garáží podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem 4/115 
mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 

Podpisem smluv a dohod byla usneseními Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 a č. 12a/87 ze dne 
16. 8. 2017 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p. č. 2329/1 pod restaurační zahrádkou 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku 
p. č. 2329/1 k. ú. Starý Lískovec pod restaurační zahrádkou u restaurace v Brně, U Hřiště 21b, 



   

č. p. 640 čj. 09 2 500 17 00127 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý 
Lískovec a vlastník uvedené restaurace, fyzickými osobami podnikajícími: Petrem Hanákem, 
IČ 47390344, se sídlem Matulkova č. 1736/4, Brno, Tomášem Prokešem, IČ 03090213, se sídlem 
Ochoz u Brna 466 a Ing. Zdeňkem Sklenářem, IČ 02309122, se sídlem Božetěchova 3021/19, Brno; 
dodatek ke smlouvě je přílohou zprávy a ukládá OVš předložit dodatek č. 1 oběma stranám 
k podpisu do 14 dnů po obdržení výpisu z 101. schůze rady MČ. 
 
29. Vyjádření k umístění nájezdové plošiny na části pozemku p. č. 2369/15 k. ú. Starý Lískovec u 
bytového domu Kyjevská 13 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku (cca 5 m2) p. č. 2369/15  k. 
ú. Starý Lískovec z úrovně Statutárního města Brna a souhlasí se stavbou nájezdové plošiny 
k bytovému domu Kyjevská 13, Brno podle projektové dokumentace zpracované společností 
VILICO s r. o. se sídlem Vinohrady 362/54a, Brno a datované 12/2017. 
 
30. Studie cyklostezky údolím Leskavy – vyjádření MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se studií cyklostezky údolím Leskavy s těmito výhradami:  
 
1. k napojení sídliště v ulicích Bosonožská a Irkutská  

Varianta č. 1) je  

1) z důvodu dotčení pozemků koupaliště a tenisových kurtů nevhodná, dále prochází areálem ZŠ 
Bosonožská v místě, kde probíhá rekonstrukce školního hřiště.  

2) trasa je navržena přes výběh pro psy Bosonožská – vzhledem k tomu, že na výběhu je povolen 
volný pohyb psů, neslučuje se cyklostezka s tímto volným pohybem psů (potencionální ohrožení 
cyklistů, ale i psů). 

2. k úseku 0 – 0,6 km 

1) Sjezd ze silnice III/15270 se nachází na území MČ Brno-Starý Lískovec. 

2)  Navrhujeme u mostu na Točné ponechat schodiště minimální šířky jednostranně se zábradlím, 
pouze na zbylé šířce provést výškovou úpravu. 

3) Ul. Máchalova – pokud vede v blízkosti vodního toku a má zde být zábradlí, jak je navrženo, toto 
umístit resp. patky instalovat v dostatečné vzdálenosti od stromořadí, aby nebyl narušen 
kořenový systém stromů. 

4) Protisměrnou jízdu cyklistů v ul. Šoustalově – jednosměrné, s parkovacím pásem považujeme za 
extrémně nebezpečnou. 

Závěr: 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje posunout počátek cyklostezky až od sjezdu z ul. 
Čermákovy, v předchozích úsecích doporučujeme vést cyklostezku po stávajících komunikacích a 
ukládá OVš sdělit OD MmB stanovisko rady MČ obratem po vyhotovení zápisu ze 101. schůze. 

31. Žádost o úpravu dopravního značení – SVJ U pošty 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem SVJ UPošty 6, 625 00 Brno a ukládá OVŠ ÚMČ 
požádat OD MMB o úpravu dopravního značení vyznačením V 12a – žlutá klikatá čára, na vozovce, 
před vstupem do chodníku u bytového domu U Pošty6. Ukládá OVŠ sdělit usnesení žadateli. 
 



   

32. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxx – parkování čtyřkolky – ul. Bosonožská 17 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s povolením stání čtyřkolky a montáže 
kotevní stanice na části účelové komunikace, která se nachází na pozemcích p. č. 2405/51 a p. č. 
2416/14  k. ú. Starý Lískovec a ukládá OVš informovat žadatele do 5 dnů po rozeslání usnesení ze 
101. schůze RMČ. 
 
33. Stanovisko ke Kontrolnímu zjištění z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené  
orgánům MČ Brno-Starý Lískovec – nápravná opatření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vzít na vědomí 
závěry z „Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené MČ Brno-Starý Lískovec 
v období 1-12/2016“ provedené na základě pověření OKO/03-08/2017 a dále přijatá a učiněná 
opatření ze strany ÚMČ Brno-Starý Lískovec, viz příloha bodu tohoto jednání. 
 


