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1. Změna užívání společných prostor sklad na nebytové, dům Dunajská 43, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor domovní sklad na 
nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 43 
(velikost 15,41 m2) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno s účelem užívání sklad osobních 
věcí a 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno na dobu neurčitou za nájemné 2192 Kč 
ročně, tj. 578 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 30.4.2019. 
 
2. Pronájem nebytových prostor v bytovém domě 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulice 
Kosmonautů 19 (velikost 23,60 m2) Sportovnímu klubu Moravia Brno, Mikulovská 9, 629 00 Brno, 
IČ: 44015216 s účelem užívání sklad sportovního náčiní a 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 Sportovní klub Moravia Brno, Mikulovská 9, 629 00 Brno, 
IČ : 44015216, na dobu neurčitou za nájemné 28 320 Kč ročně, tj. 7 030 Kč čtvrtletně a smlouvu o 
kauci je výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené s užíváním nebytových 
prostor, které budou užívány jako sklad sportovního náčiní, pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.4.2019. 
 
3. Předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Brno, Labská 27, příspěvková 
organizace 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 5750,- Kč pro ZŠ Brno, Labská 27, z Fondu DofE. Z celkové částky finančního daru je 
určeno 2000,- Kč na podporu pro nová místní centra programu DofE, 1750,- Kč na podporu pro 
účastníky programu DofE (zájmové aktivity účastníků), 2000,- Kč na propagaci DofE. Ukládá OSŠK 
seznámit s tímto usnesením ředitele školy. 
 
4. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa 
ředitele/ky Mateřské školy Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace a ukládá odboru OSŠK 
sdělit usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec Magistrátu města Brno, odboru ŠMT. 
 
5. Pronájem, prodej částí pozemků u bytového domu U Hřiště 15 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrhovaným rozšířením podlahy stávajících balkonů 
bytového domu U Hřiště 15, Brno a pronájmem částí pozemků p. č. 2478/19 (9 m2) a 2478/20 (2 
m2) oba k. ú. Starý Lískovec, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje zastupitelstvu MČ 



   

Brno-Starý Lískovec souhlasit s odprodejem částí pozemků p. č. 2478/19 (9 m2) a 2478/20 (2 m2) 
oba k. ú. Starý Lískovec, potřebných pro rozšíření podlahy stávajících balkonů bytového domu U 
Hřiště 15, Brno. 

 
6. Návrh lokalit pro umístění stojanů pro cyklisty 
 
Byl vznesen protinávrh ve znění: 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje umístit žádné stojany na kola v městské části Brno-Starý 
Lískovec. 

Protinávrh nebyl přijat. 
 
Nebylo přijato původně navržené usnesení: 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje umístit stojany na kola na tato místa: 

Na pozemek p. č. 1684/16 k. ú. Starý Lískovec mezi objekt prodejny potravin Albert U Pošty 12 a 
polikliniky k lavičkám a stromu podle vyobrazení přílohy č. 1 a č. 2 zprávy, a ukládá OVš sdělit 
usnesení rady MČ Oboru dopravy MmB do 5 dnů po jeho rozeslání.  

 
7. ,,Technická studie – ulice Jihlavská,, - vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod do příští RMČ. 
 
8. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku MŠ Bosonožská 4 ve výši 34.126,15 Kč. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 2  – zařazení nepoužitých prostředků roku 2018 UZ 100, kontejnerová 
stání 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 2, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
10. Vyklizení bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žaloby o vyklizením bytu č. 39 návrh o velikosti 
1+kk na ulici Sevastopolská 351/5 v Brně proti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u Městského 
sodu v Brně. Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně. 
 


