
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 124. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 24.10.2018 
 
1. Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 30 v bytovém domě č. o. 41 na ulici Dunajská v 
Brně“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby bylo provedeno nabídkové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Provedení opravy bytového jádra s instalací sprchového koutu v bytě č. 
30 v bytovém domě č. or. 41, na ulici Dunajská v Brně, nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“.  
 
2. Změna užívání společných prostor sušárny na nebytové, dům Labská 35, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor sušárny na nebytové 
a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Labská č. or. 35 (velikost 8,14 
m2) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem ulice Labská č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 
00 Brno s účelem užívání sklad osobních věcí, ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu 
předmětných nebytových prostor mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, 
Dominikánské náměstí 1, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem ulice Labská č. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno na dobu neurčitou za nájemné 1224 Kč ročně, tj. 306 Kč 
čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené 
s užíváním nebytových prostor, pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k 
podpisu do 31.12.2018. 
 
3. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Labská  
č. o. 29, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2018.  
 
4. Aktualizace smlouvy o dílo o poskytování havarijní služby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje aktualizaci, resp. novou smlouvu o dílo na výkon havarijní 
služby včetně obchodních podmínek uzavřenou mezi stranami: Statutární město Brno, městská 
část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, zastoupeno Mgr. Vladanem Krásným, starostou 
MČ Brno-Starý Lískovec na straně objednatele a Teplárny Brno a. s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, 
zastoupená Vladimírem Ondráčkem, vedoucím Úseku GŘ, na základě pověření ze dne 11.09.2014, 
na straně zhotovitele, která byla zkontrolována právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání.  

 

 



   

5. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ a dalšími 
nečleny ZMČ na období let 2018-2022 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec přijetí „Zásad pro poskytování 
měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ a dalšími nečleny ZMČ na období let 
2018-2022 “, a to s účinností ode dne schválením ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
Dále ukládá tajemníkovi ÚMČ připravit tento materiál na nejbližší zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec 
 
Příloha usnesení: 
 
Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ a dalšími 
nečleny ZMČ na období let 2018-2022 
 
Člen Zastupitelstva MČ bez dalších funkcí         500,00 Kč 
Člen Rady MČ:                            2 500,00 Kč 
Předseda Výboru/Komise                      1 500,00 Kč 
Člen Výboru/ Komise                              1 200,00 Kč 
 
Člen Výboru/Komise, předseda Komise, 
který není členem zastupitelstva MČ:     1000,00 Kč 
 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích personálních změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce. 
Odměny jsou poskytovány až do výše souhrnu tři různých funkcí a to těch, jimž přináleží nejvyšší 
odměna ze zastávaných, přičemž odměnu za členství v zastupitelstvu nelze do součtu zahrnout (je 
obsažena již v odměně za výkon dalších funkcí). Odměny členů Výborů/Komisí, kteří nejsou členy 
ZMČ jsou poskytovány až do výše souhrnu tři různých funkcí, a to ode dne zvolení (jmenování), což 
platí i pro případné personální změny v obsazení jednotlivých funkcí. Toto usnesení a přijatá 
kritéria pozbývají účinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to ukončením funkčního období 
zastupitelstva MČ, které je přijalo. 
 
6. Žádost o zařazení do komisí 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zařazení 
do komisí Rady MČ podané dne 15.10. 2018 pod čj. 05599.  
 
7. Opakovaná žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o skácení stromu ve veřejné zeleni 
Ulice Kosmonautů 19   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Prunus domestica ssp. insititia (slíva), ve 
veřejné zeleni p. č. 2480/4 k. ú. Starý Lískovec, Ulice Kosmonautů 19. Ukládá Odboru 
všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele do 31. 10. 2018.    
 
 
 
 



   

8. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019, 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 31. 10. 2018.   
 

9. Vyjádření k PD pro společné povolení stavby: Stavební úpravy domu Osová 8, Brno 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískove souhlasí z pozice správce pochůzné plochy průchodu (podloubí) na 
pozemku p. č. 2761 k. ú. Starý Lískovec se zastavěním jižního průchodu (podloubí) pod domem 
Osová 8, Brno podle předložené dokumentace pro společné povolení zpracované architektonickou 
a projekční kanceláří DSK plan s. r. o., Staňkova 41, Brno, IČ 47913207, datované 9/2018-12/2019. 
Stavebním záměrem vestavby do těchto prostor nebude výrazně zhoršena možnost přístupu do 
vnitrobloku mezi domy Osová 2-8 a Mikuláškovo nám. 1-6, neboť severní průchod (podloubí) pod 
dotčeným domem není stavebním záměrem dotčen.  

 
10. Vyjádření k PD pro územní řízení na budoucí vrtanou studnu na pozemku p.č. 1873/1 k.ú. 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí jako účastník územního řízení se stavbou vrtané studny na 
pozemku p. č. 1873/1 k. ú. Starý Lískovec podle předložené dokumentace pro územní řízení 
zpracované společností HS geo s r. o., se sídlem Absolonova 2 a, Brno, IČ 26917785 a datované 
říjen/2018.  

 
11. Optické propojení DT a.s. – Brno – Starý Lískovec 1.část – žádost o vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou Optické propojení DT a. s. – Brno – Starý 
Lískovec – 1 část podle situace D.2 list 1 vypracované Ilonou Volavou a datované 2. 4. 2018, neboť 
je v kolizi s připravovanou stavbou „Parkovací stání ul. U Hřiště“. Projektantem stavby je v. o. s. 
Dimense se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno a žádá, aby v přepracované dokumentaci bylo před 
novým předložením k odsouhlasení městskou částí a odborem všeobecným ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec opraveno: v bodě 2. Zdůvodnění stavby a v bodě 9. Popis kabelové trasy je chybně 
uvedeno, že trasa bude vedena k patě objektu Dunajská č. p. 39 – správně má být Dunajská č. o. 
29. Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  

12. Rozpočtové opatření č. 33 - SPOD – přesun na školení, oprava střechy SVČ, JSDH – přesun na 
opravy 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 33, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
13. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení 2018 – 2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/26/2018 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 5 dnů po vyhotovení výpisu z 124. schůze RMČ a následně zaslat 
smlouvu včetně přílohy č. 1 v jednom vyhotovení a. s. Technické sítě Brno. 

14. Rozpočtové opatření č. 34 - udržovací práce v hygienických místnostech ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, zavlhávání spojovací chodby EKO gymnázia 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 34, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
15. Návrh dodatku č.1 k příkazní smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkony 
TDI a koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Udržovací 
práce hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec, Stavební úpravy 
varny ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec, Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-
Starý Lískovec)“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dodatku č.1 k příkazní 
smlouvě č. 09 9 500 18 00054 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkony TDI a 
koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci (Udržovací práce 
hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec, Stavební úpravy varny 
ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec, Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý 
Lískovec)“, jímž je objednatel statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou 
Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 
Brno, IČ: 255 26 171 zastoupenou Ing. Eliškou Kudělkovou a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
Návrh dodatku č.1 k příkazní smlouvě je přílohou tohoto bodu jednání. 

 
16. Nebytové prostory na ul. Osová 6 v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zpětvzetím žaloby o vyklizení nemovitosti nacházející se 
v podchodu domu na ulici Osová 6 v Brně – Starém Lískovci o celkové výměře 54,61 m2 podanou 
proti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 628 00 Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno u Městského sodu v Brně dne 5.6.2014. ukládá OVV 
informovat o usnesení RMČ JUDr. Milana Bedroše. 
 


