
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 4. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 02.01.2019 
 

1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Petr Palát, Kurská č. o. 4, č. 
bytu 3 

2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Tomáš Brídl, Sevastopolská č. 
o. 5, č. bytu 35 

3. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Anna Bartoňková, Labská č. o. 
35, č. bytu 19 

4. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – Zdeňka Sochorová, 
Sevastopolská č. o. 11, č. bytu 19 

5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jana a Alois Janákovi 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Jana Procházková 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Zdenka Rujbarová 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – Lucie Šímová 
9. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
10. Pronájem volných bytů  
11. Vyjádření k nabytí pozemku p. č. 463/15 do vlastnictví SmB a do správy MČ 
12. OMEXOM GA Energo s. r. o. – Brno, Osová, obnova VN 214, 215 - žádost o vyjádření – 

změna 
13. Rozpočtové opatření č. 1  – TDI a BOZP – odpočivná plocha, udrž.práce hyg.míst. ZŠ a MŠ 

Elišky Přemyslovny, zavlhávání spojovací chodby 
14. Složení povodňové komise městské části Brno-Starý Lískovec 
15. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
16. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
17. Žádost o vydání souhlasu - umístění reklamních poutačů 
18. Dohoda o narovnání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, dlužná částka 
činí 18.268 Kč, ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu 
bytu. 
 
2. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dlužná částka činí 53.988 Kč, 
ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
3. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, dlužná částka 
činí 37.932 Kč, ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu 
bytu. 
 
4. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vymáhání peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky 
na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, včetně příslušenství 
pohledávek, a dání výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
v platném znění u nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, dlužná částka činí 20.536 
Kč, ukládá OSBB zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpověď z nájmu bytu. 
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
25, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2019.   
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
34, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 
ze dne 29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2019.   
 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
18, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2019.   
 
8. 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. 
26, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2019.   
 
9. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: ulice Labská č. o. 35, byt č. 27, velikost 2+kk 
byl, ulice Labská č. o. 33, byt č. 4, velikost 2+1 byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel, 
pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na úřední desce s předchozím uzavřením darovací 
smlouvy. 
 
10. Pronájem volných bytů  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 29 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 
4, Brno, vel. 3+1, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 014/18, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno a pronájem bytu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, 
vel. 2+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 015/18, smlouva o nájmu 
bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 
schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 230.000 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. 29 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a 
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. 44 v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 
 
Darovací smlouvy a Smlouvy 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 31.01.2019, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 28.02.2019. 



   

11. Vyjádření k nabytí pozemku p. č. 463/15 do vlastnictví SmB a do správy MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ, aby souhlasilo s nabytím pozemku p. 
č. 463/15 k. ú. Starý Lískovec bezúplatným převodem z majetku České republiky ve správě Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna a nemá 
námitky proti budoucí správě pozemku p. č. 463/15 k. ú. Starý Lískovec z úrovně MČ Brno-Starý 
Lískovec. 
  

12. OMEXOM GA Energo s. r. o. – Brno, Osová, obnova VN 214, 215 - žádost o vyjádření – změna 
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že přechody trasy vedení VN přes komunikace 
(vjezdy na parkoviště, zpevněné plochy chodníků a účelových komunikací) při stavbě Brno, Osová, 
obnova VN 214, 215 podle opraveného situačního výkresu vypracované-ho Bc. Janem Špidlíkem a 
datovaným 6/2018 budou provedeny překopem. V případě průchodnosti stávajících chrániček po 
demontovaných stávajících kabelech budou tyto využity pro zatažení nových kabelů, 
revokuje  
body 1) a 2) usnesení rady MČ č. 11/125 ze dne 7. 11. 2018 k výše označené stavbě a nahrazuje je 
takto:  

1) přechody trasy vedení VN přes vjezdy na frekventovaná parkoviště na pozemcích p. č. 2776 a 
2731/1 oba k. ú. Starý Lískovec budou provedeny překopem po polovinách, 

2) povrchová vrstva chodníku na pozemku p. č. 2778 k. ú. Starý Lískovec bude opravena 
celoplošně 

a ukládá OVš zapracovat usnesení rady MČ do koordinovaného stanoviska OVš k této stavbě 
a odeslat žadateli. 
 
13. Rozpočtové opatření č. 1  – TDI a BOZP – odpočivná plocha, udrž.práce hyg.míst. ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny, zavlhávání spojovací chodby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 1, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
14. Složení povodňové komise městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec 
 
Odvolává stávající povodňovou komisi ve složení:  
  Mgr. Vladan Krásný,  
  Mgr. Jiří Dvořáček 
  Ing. Libuše Stožická 
  Petr Kouřil 
  Zdeněk Karásek 
  Michal Pařílek 
 

a jmenuje novou povodňovou komisi ve složení: 
  Mgr. Vladan Krásný,  



   

  Mgr. Jiří Dvořáček 
  Ing. Daniela Vašková 
  Bc. Tomáš Okřina 
  Mgr. Jarmila Prátová 
  Michal Pařílek 
 
15. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku k 31.12.2018 dle přiloženého 
seznamu ve výši 15.783,00 Kč. 
 
16.  Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku k 31.12.2018 dle přiloženého 
seznamu ve výši 14.172,00 Kč. 
 
17. Žádost o vydání souhlasu - umístění reklamních poutačů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s užíváním účelových komunikací na pozemku p. č. 
1684/16 k. ú. Starý Lískovec, dle žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 75892189, 
v termínu 3. 1. 2019 – 31. 12. 2019, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů typu „A“, 
s předmětem reklamy prodej nemovitostí v Bohunicích a Starém Lískovci. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec neprodleně seznámit s tímto usnesením 
žadatele. 
 
18. Dohoda o narovnání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s doplněním Dohody o narovnání mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně jedné a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, na straně druhé, schválené na 3. schůzi Rady MČ 
Brno – Starý Lískovec konané den 12.12.2018, odstavce 2.5 do článku II. v tomto znění:  
Pro vyloučení pochybností a vzhledem k charakteru soudního sporu Smluvní strany shodně 
prohlašují, že platnost, účinnost a závazky z nájemní smlouvy na veterinární ošetřovnu uzavřené 
Smluvními stranami dne 18.12.2001 zůstávají touto Dohodou nedotřeny. 
Doplněná Dohoda o narovnání je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVV předložit Dohodu o narovnání k podpisu smluvním stranám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


