
Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 06.12.2017 
 

1. Žádost o vyjádření k Pravidlům a kritériím MČ Brno-Starý Lískovec pro přidělování 
obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje níže uvedený text odpovědi Bytovému odboru MMB 
na její Žádost o vyjádření k Pravidlům a kritériím MČ Brno-Starý Lískovec pro přidělování 
obecních bytů č. j. MMB/0436459/2017 ze dne 08.11.2017. 
 
V souladu s ustanovením čl. 2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města 
Brna, svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, rozhoduje o způsobu pronájmu 
v konkrétním případě Rada MČ Brno – Starý Lískovec. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
Pravidla umožňují pronájem bytů jak s předchozím uzavřením darovací smlouvy, tak bez 
předchozího uzavření darovací smlouvy. Pokud jde o způsob pronájmu s předchozím 
uzavřením darovací smlouvy, je třeba uvést, že byt je předáván nájemci ve stavu způsobilém 
k řádnému užívání, částka poskytnutá budoucím nájemcem bytu jako finanční dar v žádném 
případě neslouží k úhradě nákladů na opravy bytu, a uvedený postup je tak zcela v souladu 
s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (čl. 4 odst. 2). Jsme 
přesvědčeni, že přijetí finančního daru městskou částí není v rozporu s žádným ustanovením 
platných právních předpisů, včetně předpisů statutárního města Brna. 
 
Pokud jde o Váš dotaz na účel poskytnutí finančního daru budoucím nájemcem, je v této 
souvislosti třeba uvést, že darovací smlouvy jsou uzavírány dle Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, 
v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy bez určení účelu poskytnutého daru. Pokud Váš dotaz směřuje 
k důvodu zakotvení možnosti Rady MČ rozhodnout o způsobu pronájmu bytu s předchozím 
uzavřením darovací smlouvy v Pravidlech pronájmu bytů v domech  
v majetku statutárního města Brna, svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, uvádíme 
následující.  MČ Brno – Starý Lískovec postupuje zcela v souladu s principy péče řádného 
hospodáře ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. Kromě finančního příjmu je nepřehlédnutelnou skutečností, že 
nájemce, resp. budoucí nájemce, který poskytne v souvislosti s pronájmem uvolněného bytu 
pronajímateli finanční prostředky, řádně a včas plní veškeré povinnosti vyplývající z nájmu 
bytu, zejména řádně a včas hradí nájemné a služby poskytované s užíváním bytu, řádně o byt 
pečuje, nepoškozuje jej, a pronajímatel tak nemusí využívat zákonných prostředků k řešení 
situací, kdy nájemce své povinnosti vyplývající z nájmu bytu neplní. MČ Brno – Starý Lískovec 
tak ve svém důsledku uvedeným postupem zajišťuje řádné užívání Statutem svěřeného 
nemovitého majetku, což je v souladu s ustanovením čl. 26 odst. 1 písm. b) Statutu. Tímto 
postupem tak MČ činí také kroky, které mohou předejít ztrátě bydlení (v souladu 
s ustanovením čl. 12 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna). 
 
Závěrem uvádíme, že se zřetelem ke shora uvedeným skutečnostem jsme přesvědčeni,  
že Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených Městské 
části Brno-Starý Lískovec, jsou zcela v souladu s platnými právními předpisy  
a s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, a to i v části týkající 
se možnosti pronájmu uvolněného bytu s předchozím uzavřením darovací smlouvy, neboť 



v žádném případě se nejedná o částku, kterou by nájemce poskytoval účelově  
na úhradu nákladů spojených s opravami byt.      
 
2. Záměr prodeje vymezené bytové jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec schválit 
změnu usnesení č. 2, přijatém na XIV. Zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Starý Lískovec 
konaném dne 28.06.2017, která spočívá v doplnění 1. NABÍDKY NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY 
DO VLASTNICTVÍ o prodej podílu o velikosti 4117/117710 na pozemku p. č. 2758. NABÍDKY NA 
PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY DO VLASTNICTVÍ jsou přílohou tohoto bodu jednání, schválit 
uzavření Kupní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské 
nám. 1, 601 67, zastoupené Mgr. Vladanem Krásným, starostou MČ Brno–Starý Lískovec, IČ: 
44992785, na straně prodávajícího a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, na straně kupujícího, za 
předpokladu, že kupující akceptují   nabídku na odkoupení bytu do vlastnictví. Kupní smlouva 
je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
3. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty ulice Dunajská č. o. 37, byt č. 31, velikost 
3+1 - předpokládaná výše oprav cca 350 tis. Kč, ulice Ul. Kosmonautů č. o. 23, byt č. 47, vel. 
2+kk - předpokládaná výše oprav cca 250 tis. Kč, ulice Labská č. o. 29, byt č. 5, velikost 3+1 - 
předpokládaná výše oprav cca 350 tis. Kč byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel, 
pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na úřední desce s předchozím uzavřením 
darovací smlouvy, ulice Sevastopolská č. o. 3, byt č. 41, velikost 2+1 - předpokládaná výše 
oprav cca 250 tis. Kč byl pronajat dle článku 2 odst. 3b Pravidel, pronájem běžného obecního 
bytu zveřejněním na úřední desce bez předchozího uzavření darovací smlouvy.  

4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 43, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017. 

 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k 
bytu č. 43, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání. 

Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 31, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně–Starém Lískovci na dobu určitou, 
2 roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017.   

 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 32, 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 31.12.2017.   

8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, v bytovém 
domě na ulici Labská č. o. 29 v Brně–Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017. 
 
9. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 22 na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00120 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 22, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská  č. o. 31, Brno–Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 17 00120 smluvním stranám k podpisu do 
31.12.2017. 
 
10. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 20 na ulici Labská č. o. 33, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 17 00113 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská  č. o. 33, Brno–Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 
17 00113 smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017. 
 
 



11. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 7, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dceru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 6, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno–Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017. 
 
12. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 48, o velikosti 
1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů č. o. 23, Brno–Starý Lískovec, po úmrtí 
nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dceru xxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 48, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ulice Kosmonautů  č. o. 23, 
Brno–Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 roky, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2017. 
 
13. Žádost o pronájem suterénního bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 9, 
Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V bytě budou provedeny nejnutnější opravy a revize. 
 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2018. 
 
14. Žádost o pronájem suterénního bytu č. 41 v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 7,  
Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V bytě budou provedeny nejnutnější opravy a revize. 
 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2018. 
 
 
 
 
 



15. Odstoupení od dohody o postoupení smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zrušení postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi 
nájemci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kyjevská č. o. 3, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, ruší své 
usnesení č. 2 přijaté na 89. schůzi konané dne 13.09.2017. 
 
16. Předložení Předávacího protokolu na ZŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předání majetku k hospodaření na ZŠ Labská 27 
v celkové hodnotě 39.900,00 Kč. 
 
17. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 a návrhy rozpočtů na rok 
2018 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 
2019 a 2020 a návrhy rozpočtů na rok 2018 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-
Starý Lískovec, a pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé 
ředitele příspěvkových organizací. 
 
18. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 4.299,00 Kč. 
 
19. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání škodní a likvidační komise 
konané dne 30.11.2017. 
 
P ř í l o h y: 
 
Vyřazení majetku č. 3/2017 
Posudek informatika 
Vyřazovací protokol - REPROSERVIS 
Seznam k vyřazení – operativní evidence 
Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané dne 30.11.2017 
Rozhodnutí Škodní a likvidační komise 
 
20. Umístění měřiče rychlosti na ulici Jemelkova – výběr typu měřiče 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr typu měřiče dle přílohy číslo 1 (6R33C-ALU) a 
ukládá odboru všeobecnému zahájit výběrové řízení. 

 
 
 
 



21. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl                                                      
 
Hlasováním: pro, proti, zdržel se (7-0-0) bylo přijato usnesení: 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních 
děl, č. smlouvy VP_2017_166634, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení a pověřuje 
starostu  podpisem této smlouvy ke dni 7.12.2017. 
 
22. Návrh na úpravu dopravního značení ul. Kosmonautů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem úpravy dopravního značení před domy 
ulice Kosmonautů 17-23, a to  
 

- Vyznačit žluté VZD V 12a – žlutá klikatá čára - vedle kontejnerů, aby mohli projet 
obyvatelé s vozíčkem.  

- Přístupové cesty k bytovým domům ul. Kosmonautů 17 – 23 vyznačit žlutým VDZ V 12a, 
ze souvislé plochy nelze rozlišit, kde je chodník a kde komunikace, když tam stojí auta, 
s vozíčkem nelze projet. 

- Před domem ul. Kosmonautů 17, na parkovišti je umístěna svislá dopravní značka IP 
12a, vyhrazeno pro vozidla s označením O2, chybí ale vodorovné značení V10b, které 
je třeba doplnit. 

 
Ukládá OVŠ odeslat žádost o stanovení DZ na OD MMB, Kounicova 67, 601 67, Brno. 
 
23. Úhrada zdravotního pojištění 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o ohrazení dlužné částky ve výši 22 053,- 
Kč s příslušenstvím proti Petru Bohumelovi, bytem Kyjevská 15, 625 00 Brno u Městského 
soudu v Brně. 
 
Ukládá OVV podat žalobu u Městského soudu v Brně.  
 
24. Rozpočtové opatření č. 34  - investice VHČ – DPH, příjmy z poskytování služeb, hasiči –  
odměny a pořízení majáků, oprava zábradlí, přístřešek - zastávka Svah 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 34, které je přílohou tohoto bodu jednání a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
25. Rozpočtové opatření č.35 – převod 10% hospodářského výsledku a 10% odpisů vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2016 do hlavní činnosti 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
 
 



1) 
s c h v á l i t   v souladu s článkem 76, odst.51 Státu města Brna převod finančních prostředků 
ve výši 10 % kladného výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části Brno-
Starý Lískovec za rok 2016 ve výši 943.019,45 Kč do hlavní činnosti.  
 
2) 
s c h v á l i t převod finančních prostředků ve výši 10%  odpisů dlouhodobého majetku z Fondu 
bytové výstavby za rok 2016 ve výši 520.206,86 Kč do hlavní činnosti. 
 
3) 
s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.35, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
26. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2018 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec přijmout 
následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2018 
s celkovými příjmy 61 927 tis. Kč, výdaji v celkové výši 159 857 tis. Kč a financováním ve výši 
97 930 tis. Kč, včetně návrhu plánu nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, 
finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele 
rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů vyjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

b) celkový objem výdajů vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů, 

c) celkový objem financování, 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ), 
e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu městské části, které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely, 

 
a pověřuje Radu MČ Brno – Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000  
Sb., o obcích v platném znění provádět následující rozpočtová opatření pro rok 2018: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, 

b) přesuny z položky a do položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu 
MČ a tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a 
přesuny mezi položkami 5901, 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů, krajů, obcí a městských částí, případě realizovat rozpočtová opatření 
při změnách ve výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna, a dále rozpočtová 
opatření na základě schválení Zastupitelstva města Brna v souvislosti s použitím 
prostředků z prodeje majetku určených pro bytové hospodářství do hlavní činnosti (tj. 



převod prostředků z Fondu bytové výstavby MČ do hlavní činnosti na základě souhlasu 
ZMB), 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a 
prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v kapitálové 
oblasti MČ, vč. vedlejší hospodářské činnosti. 

 
27. Finanční ohodnocení členů JSDH Brno-Starý Lískovec za rok 2017 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení odměn členům JSDH Brno-Starý 
Lískovec v souladu s článkem 5.  Dohody o členství v JSDH Statutárního města Brna, Městské 
části Brno-Starý Lískovec a stanoví jednotlivým členům odměny ve výši: 
 

 Příjmení, jméno Navrhovaná 
částka Kč 

1. Adamčík Michal    4.500,- 
2. Coufal Martin    2.100,- 
3. Čížek Michal    3.500,- 
4. Kouřil Petr    4.000,- 
5. Křiček Michal    1.300,- 
6. Maršálek Karel    2.000,- 
7. Matula Petr    1.500,- 
8. Okřina Tomáš    1.300,- 
9. Pospíšil Michal    2.300,- 
10. Pospíšil Vojtěch    1.500,- 
11. Solfronk Jiří    3.500,- 
12. Šustáček Milan    1.500,- 
13. Zapletal Martin    1.000,- 
Σ Celkem Kč         30.000,- 

 
a pověřuje OFIN zajištěním výplaty těchto odměn. 
 
28. Zásady poskytování odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZMČ a dalším členům  
Komisí a Výborů (nečlenů ZMČ) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec k přijetí „Zásady 
poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZMČ  a dalším členům 
Komisí a Výborů - nečlenům ZMČ“, které jsou autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, a 
to s účinností dne 01.01. 2018. 
 
Dále ukládá tajemníkovi ÚMČ připravit tento materiál na nejbližší zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec. 
 
 
 
 



29. Oslovení k podání cenových nabídek na PD – Demolice a výstavba kontejnerových stání 
na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec 
 
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 cenových nabídek na 
zpracování projektových dokumentací „Zpracování projektových dokumentací na demolici a 
výstavbu kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno–
Starý Lískovec“ 
 
1.Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03, IČ 68903316 
2.Ing.arch. Aleš Putna, U dráhy 5/A, 664 41, IČ 62119443  
3.Ing. Jan Kozlík ,Okrouhlá ,625 00, IČ 70462593  
 
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 19. 12. 2017 v 9.00 
hod., ve složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Lucie Honzová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová 
 
a ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 8. 12. 2017.   
 
30. Návrh na úpravu dopravního značení – úprava rychlosti Jemelkova ulice 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem úpravy dopravního značení na silnici 
Jemelkova, a to v úseku od konce ulice Klobásova po konec tramvajové smyčky, dopravní 
značkou B 20a, nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h v obou směrech. 
 
Ukládá OVŠ odeslat žádost o stanovení DZ na OD MMB, Kounicova 67, 601 67, Brno. 
 
31. Statut sociálního fondu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
předložený aktualizovaný Statut Sociálního fondu, který tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání. 


