
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 18. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 19.06.2019 
 

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 9 na ulici Dunajská  

č. o. 39, Brno, velikost 3+1 
23. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
24. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
25. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Pronájem volných bytů 
27. Žádost o slevu z úhrad za užívání bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
28. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 

45, Brno-Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
29. Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na výměnu 

výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů č. or. 17 a 19, 
Brno-Starý Lískovec“ – SOD 

30. Odstranění závad na hromosvodu EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s., Labská č. or. 27, 
Brno-Starý Lískovec 

31. Vytvoření společného školského obvodu 
32. „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků za účelem 

zabezpečení požární ochrany č. 224/2016/OVV“  
33. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných 

prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, návrh SOD č. 09 9 500 19 00060 (veřejná        
zakázka malého rozsahu)      

34. Žádost Společenství vlastníků Mikuláškovo nám. 4 o odstranění vrby   
35. Žádost obyvatel domu ulice Kosmonautů 19 o úpravu plochy veřejné zeleně 



   

36. Rozpočtové opatření č. 20 – opravy kontejnerových stání, transfer z MČ Brno-Nový 
Lískovec poskytnutý na základě dodatku č.1 ke smlouvě o soustředění finančních 
prostředků za účelem zabezpečení požární ochrany 

37. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
38. Vyjádření ke stavbě: Brno, Nový Lískovec, obnova VN 1274 
39. Elektrizace trati vč. PEÚ – Brno – Zastávka u Brna, I. Etapa 
40. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu „Parkoviště na ul. U 

Hřiště“                                    
41. Kalkulace ceny za odběr el. energie ze sítě VO           
42. Návrh na úpravu DZ     
43. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu „Rodinný areál s relax 

zónou a grilem“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 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 31.08.2019.   
 
2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
P6, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
nájemné stanovené pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2019.   
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2019.   
 
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019.   
 
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
k bytu č. 13, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3 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 
31.08.2019.   
 
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019.   
 
 



   

7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 3 měsíce, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.07.2019.   
 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2019.   
 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 6 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019. 
 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 4, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019. 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
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 31.08.2019,   
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
19, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2019. 
 
 



   

13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 5, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019. 
 
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3 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 31.07.2019. 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
24, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.08.2019. 
 
16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
17, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2019. 
 
17. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
21, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravováno o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.07.2019. 
 
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
17, 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 upravováno o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.08.2019. 
 
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2019. 
 
20. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
36, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
Dášou Růžičkovou, nar. 13.01.1960, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.08.2019. 
 
21. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 3 měsíce (15.07.2019 – 
15.10.2019), stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.07.2019. 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 9 na ulici Dunajská, č. o. 39, Brno, velikost 3+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00039 o zániku nájmu bytu k bytu 
9, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 19 00039 smluvním stranám k podpisu do 
31.07.2019. 
 
23. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Kyjevská č. o. 3, byt č. 2, velikost 2+kk 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
24. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru 
Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 o vel. 2+kk, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že ukončí nájem stávajícího obecního bytu 
č. 27, 2+kk, v DPS Pálavské nám. 1 a vyklizený předají MČ Brno-Vinohrady, schvaluje  uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, dojde k prodloužení nájmu bytu,  ukládá OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.07.2019.   
 
25. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Labská  
č. o. 35, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, a uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 29, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.07.2019.  
 
26. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
37, Brno, vel. 3+1, pronájem bez předchozího uzavření darovací smlouvy, reg. č. 006/19, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pronájem bytu č. 40 v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. 
o. 23, Brno, vel. 1+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 007/19, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, 
Brno, vel. 3+1 mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 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. 40 v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23, 
Brno, vel. 1+kk, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
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 31.07.2019, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 31.08.2019. 
 
27. Žádost o slevu z úhrad za užívání bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnout xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 2 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 41, Brno-Starý Lískovec 60 % slevu z nájemného na dobu 
určitou, 1 rok, nájemné po započtení poskytnuté slevy činí 1.167 Kč, snížení záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu na 400 Kč, úhrady za vybavení prostoru ve výši 96 Kč. Celkový měsíční 



   

předpis za užívání bytu tak činí 1.663 Kč. V případě vyčísleného nedoplatku z vyúčtování plnění za 
předmětné období bude OSBB po nájemci požadovat tento doplatit a současně upravit výši záloh 
tak, aby v dalších obdobích nedocházelo k nedoplatkům, schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí 
slevy z nájemného ve výši 60 % na dobu určitou, 1 rok, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dohoda o poskytnutí slevy 
tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání a ukládá OSBB předložit uvedenou dohodu 
smluvním stranám k podpisu do 31.07.2019.  
 
28. Nabídkové řízení – „Výměna rozvodů vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 45, Brno-
Starý Lískovec“ – Výzva k podání nabídky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna rozvodů vody v bytovém domě na ulici Dunajská č. or. 45, Brno-Starý 
Lískovec“.  
 
Předmětná Výzva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání, schvaluje seznam uchazečů, 
kteří budou k podání předmětné nabídky osloveni: 
 
JIRMAL, spol. s r.o. , Veveří 365/46, 602 00 Brno, DIČ: CZ27732941, IČO 27732941,  
e-mail: info@jirmal.net, 
 
MTc-stav. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, DIČ: CZ699002617, IČ: 25538543,  
e-mail: mtc-stav@mtc-stav.cz, 
 
W. A. K., spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, DIČ: CZ18565832, IČO: 18565832, 
email:  wak@wak.cz, 
 
PRESL, s. r. o., Komárovská 3, 617 00 Brno, DIČ: CZ26915791, IČO: 26915791, 
email: fa.presl@presl.cz, 
 
GB, spol s r.o., Pražská 61, 642 00 Brno, DIČ: CZ49972707, IČ: 49972707, 
e-mail: info@gbbrno.cz, 
 
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, DIČ: CZ60734078, IČO: 60734078,  
e-mail: brno@uchytil.eu. 
 
a návrh členů komise pro otvírání a hodnocení obálek na výše uvedenou akci ve složení 3 členů 
schválených RMČ: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec 
2. Mgr. Iva Staňková – vedoucí Odboru správy budov a bytů 
3. Jan Kovář – zástupce vedoucí Odboru správy budov a bytů 
4. Radmila Vicanová – referent Odboru správy budov a bytů 
5. Ing. Renata Weisová – referent Odboru všeobecného 
 

Ukládá Odboru správy budov a bytů oslovit uvedené uchazeče k podání cenové nabídky. 
 



   

29. Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na výměnu výtahů v 
bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů č. or. 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“ – 
SOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00048 uzavřenou mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 
Brno, zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, jako objednatel a společnost Beta Control s. 
r. o., se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno, zastoupená Ing. Radovanem Přikrylem, jednatelem 
společnosti, jako zhotovitel, kde předmětem smlouvy je ,,Zpracování projektové dokumentace na 
výměnu výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů č. or. 17 a 19, Brno-
Starý Lískovec“, pověřuje OSBB předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00048 smluvním stranám 
k podpisu do 31.07.2019. 
 
30. Odstranění závad na hromosvodu EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s., Labská č. or. 27, Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje odstranění závad uvedených ve zprávě o 
pravidelné revizi zařízení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny č. 056.VI./2019, ve zprávě 
popsaných pod bodem H): 
1. Únikové kovové schodiště, umístěné na východní stěně budovy, propojte kulatinou  

nebo pasovinou FeZn se svodem č. 2 dle čl. 51 a čl. 111 ČSN 34 1390 
2. Kovovou konstrukci průlezného žebříku na střechu propojte vodivě s mřížovou soustavou - viz 

čl. 111 CSN 34 1390 
3. Mřížová soustava na střeše: všechny TV antény, které nejsou v provozu, odstraňte  

a to včetně kabelových přívodů. Pokud je uvedené zařízení provozováno, musí být zřízen v 
blízkosti jímač o výšce vhodné pro vytvoření ochranného prostoru - viz ČSN 34 1390, příloha 2 

4. Mřížová soustava: vodiče jímací soustavy nemají dostatečnou vzdálenost pro souběh  
a křižování s kabeláží komunikačních vedeni nacházejících se na střeše (ČSN 34 1390/96, čl. 
115: 0,2 m pro křižování; 0,5 m pro souběh) - upravte prostorově 

5. Uzemňovací vývody ze země musí být opatřeny ochrannými natěry proti korozi  
v provedení dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 542.N6.3 tzn. přechod uzemňovacího přívodu  
do země, at’ kulatiny nebo pásu, je nutno opatřit pasivní ochranou proti korozi v délce 
nejméně 30 cm pod povrchem a 20 cm nad povrchem (asfaltový nátěr) ve smyslu  
ČSN 332000-5-54 č1. 542.N6.3 

6. Odfuk plynu, vyvedený nad střechu budovy, není opatřen pomocným jímačem. Opravte. 
Rozpor s ustanovením čl.196 ČSN 34 1390 

7. Komíny s vložkováním z nerezu chraňte tyčovým jímačem, upevněným na zábradlí  
o výšce cca 2 m nad povrch komínů, zábradlí propojte s mřížovou soustavou viz čl. 47  
ČSN 34 1390 

8. Kulaté potrubí vzt, vyvedené nad střechu chraňte pomocným jímačem a propojením  
s mřížovou soustavou viz čl. 47 ČSN 34 1390, 

 
Ukládá Odboru správy budov a bytů zadání opravy závad, uvedených ve zprávě o pravidelné revizi 
zařízení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny č. 056.VI./2019, na budově  
EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s., Labská č.or. 27, Brno-Starý Lískovec, ukládá Odboru správy budov a 
bytů informovat EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Labská č. or. 27, Brno-Starý Lískovec, zastoupené 
RNDr. Petrem Handlířem o usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec do 23.07.2019. 
 



   

31. Vytvoření společného školského obvodu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit Smlouvu o vytvoření 
společného školského obvodu   Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ:44992785 
a obcí Moravany, se sídlem Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120. Smlouva je přílohou 
tohoto bodu jednání. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Moravany. 
 
32. „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků za účelem zabezpečení 
požární ochrany č. 224/2016/OVV“  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o soustředění finančních 
prostředků za účelem zabezpečení požární ochrany č. 224/2016/OVV“, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 260/4, 625 00 Brno, IČ: 
44992785, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, na straně jedné a Statutárním městem Brnem, 
MČ Brno-Nový Lískovec, se sídlem Oblá 518/75a, 634 00 Brno, IČ: 44992785, zast. starostkou Ing. 
Janou Drápalovou, na straně druhé. „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků 
za účelem zabezpečení požární ochrany č. 224/2016/OVV“ je přílohou tohoto bodu jednání. A 
pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec jejím podpisem po podpisu druhou smluvní stranou. 
 
33. Stavba „Oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“, návrh SOD č. 09 9 500 19 00060 (veřejná        zakázka 
malého rozsahu)      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 19 00060 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Moravská stavební unie – MSU 
s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303, na „Oprava kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec“ Dunajská 41. Smlouva je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
34. Žádost Společenství vlastníků Mikuláškovo nám. 4 o odstranění vrby   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením vrby na pozemku veřejné zeleně p. č. 
2802/11 k. ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 4, dle žádosti Společenství vlastníků 
Mikuláškovo nám. 4, Mikuláškovo náměstí 564/4, 625 00 Brno, IČ 29279666. MČ Brno-Starý 
Lískovec zajistí ořez.  
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
19. 7. 2019. 
 
35. Žádost obyvatel domu ulice Kosmonautů 19 o úpravu plochy veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s úpravou plochy veřejné zeleně p. č. 2477/3 k. ú. Starý 
Lískovec, za domem ulice Kosmonautů 19, dle vzoru návrhu „Odpočivná plocha za domem 
Kosmonautů 19“, zpracovaného předsedkyní KŽP RMČ Brno-Starý Lískovec pí Taťanou 
Absolínovou. 
 



   

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele do 
19. 7. 2019 a provést úkony pro projektovou fázi 2019 a realizační fázi 2020.  
 
36. Rozpočtové opatření č. 20 – opravy kontejnerových stání, transfer z MČ Brno-Nový Lískovec 
poskytnutý na základě dodatku č.1 ke smlouvě o soustředění finančních prostředků za účelem 
zabezpečení požární ochrany 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.20, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
37. Projednání zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí „Zápis z jednání Škodní a likvidační komise konané 
dne 19.6.2019“, který je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.  
 
Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku z účetní evidence dle soupisu „ Vyřazení majetku 
č.2/2019“, který je součástí „ Zápisu z jednání Škodní a likvidační komise“. 
 
Ukládá zajistit vyřazení a likvidaci uvedeného majetku vedoucí OFIN. 
 
38. Vyjádření ke stavbě: Brno, Nový Lískovec, obnova VN 1274 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: Brno, Nový Lískovec, obnova VN 1274 na 
pozemcích p. č. 1664/16 a 1664/112 k. ú. Starý Lískovec a správním území MČ Brno-Starý Lískovec 
a upozorňuje: kácení na těchto pozemcích projednejte s jejich vlastníky; v případě nadlimitních 
dřevin požádá vlastník pozemku ÚMČ Brno-Starý Lískovec, odbor všeobecný o souhlas s kácením a 
dále sděluje: pozemky k. ú. Starý Lískovec: p. č. 1678/76, 1678/100, 1678/101, 1678/102, 
1678/106, 1678/107, 1678/108, 1678/109, 1678/111, 1678/112, 1678/125, 1678/126, 1678/127 
náleží do správního území MČ Brno-Nový Lískovec; ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ 
žadateli - EEIKA Brno, s. r. o. se sídlem Kšírova 120, Brno, IČ 25573829 ve lhůtě do 5 dnů po 
rozeslání výpisu.  

39. Elektrizace trati vč. PEÚ – Brno – Zastávka u Brna, I. Etapa 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí stavbu: Elektrizace trati vč. PEÚ – Brno – Zastávka u 
Brna, I. etapa bez připomínek a ukládá OVš sdělit žadateli usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 
dnů po rozeslání výpisu.  

40. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu „Parkoviště na ul. U Hřiště“                                   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí 
- popis projektu „Parkoviště na ul. U Hřiště“ na území MČ Brno-Starý Lískovec, který tvoří nedílnou 
přílohu tohoto usnesení 
 
- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Parkoviště na ul. U Hřiště“ po dobu tří let 
budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna 
- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 
2019 
 
Souhlasí 



   

- s realizací předloženého projektu „Parkoviště na ul. U Hřiště“ 
- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 
 
Ukládá OVŠ odeslat usnesení na MMB, odbor strategického rozvoje a spolupráce, kancelář 
participace. 
 
41. Kalkulace ceny za odběr el. energie ze sítě VO           
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny ze sítě 
veřejného osvětlení – Dodatek č. 1 – 2019 ke sml. P/12/2014, pro používání přípojného bodu pro 
radar na ul. Labská. Pověřuje starostu jeho podpisem, a ukládá OVŠ odeslat jedno vyhotovení 
Technickým sítím, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno. 
 
42. Návrh na úpravu DZ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí na základě požadavků obyvatel MČ Brno-Starý 
Lískovec, s návrhem na vytvoření jednoho obecného vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se 
zdravotním postižením IP 12, na parkovišti před budovou polikliniky na místní komunikaci ul. 
Karpatská. 
 
Ukládá OVŠ odeslat požadavek Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67, 
který je příslušný podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ke 
stanovení dopravního značení. 
 
43. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu „Rodinný areál s relax zónou a 
grilem“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Bere na vědomí 
 
- popis projektu „Rodinný areál s relax zónou a grilem“ na území MČ Brno-Starý Lískovec, 
- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Rodinný areál s relax zónou a grilem“ po 
dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna, 
- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 
2019. 
 
S o u h l a s í  
- s realizací předloženého projektu „Rodinný areál s relax zónou a grilem“, 
- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 
 
Ukládá OVŠ odeslat usnesení na MMB, Odbor strategického rozvoje a spolupráce. 
 


