
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 23. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 11.09.2019 
 

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 2 
v 1. podlaží domu č. or. 3 na ulici Kyjevská v Brně 

2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 42 v bytovém domě č. o. 17, na ulici ul. Kosmonautů v Brně.“ 

3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
13. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx  
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Labská č. o. 37, Brno, velikost 1+kk 
23. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
24. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
25. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Podnájem bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
27. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
28. Společný nájem k bytu č. 36, Sevastopolská č.o. 3, Brno 
29. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00061, Šustr Vratislav 
30. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00060, Presl s.r.o. 
31. Žádost o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – bývalý nájemce bytu 

xxxxxxxxxxxxxxxx na ulici Kurská č. o. 8 v Brně, nyní bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
32. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2020 
33. Rozpočtové opatření č. 27 – transfer SPOD 
34. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
35. Žádost o povolení umístění stojanu na kola vedle prodejny RYNEK 
36. Změna přípojky nn pro RD Šoustalova 464/28, Brno – žádost o vyjádření 
37. Skončení nájmu p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx a nový pronájem pozemku pod garáží p. č. 1666/15 – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
38. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
39. Umístění návratového boxu (bibliobox) – žádost o vyjádření 



   

40. Provozovna Albert, Kurská ul. – úpravy vnějšího vzhledu 
41. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmovou organizaci na rok 2019 – Ratolest 

Brno, z. s.  
42. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace – navýšení finančních prostředků 

na provozní náklady vedoucí k opravě odborných učeben a jejich kabinetů 
43. Rozpočtové opatření č. 28 – navýšení příspěvku na provoz ZŠ Labská, přesun v oddíle 

požární ochrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 2 v 1. 
podlaží domu č. or. 3 na ulici Kyjevská v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 2, situovaném v 1. podlaží domu č. or. 3, na ulici Kyjevská v Brně“ 
provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 635 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 291.740,77 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s výše uvedenou společností bude uzavřena v souladu se vzorovou smlouvou, která 
je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných běžných 
obecních bytů. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 42 v bytovém domě č. o. 17, na ulici ul. Kosmonautů v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 42, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 17, na ulici ul. 
Kosmonautů v Brně“ provedla společnost: Presl, s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 61 014 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35 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 30.09.2019.   
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
11, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 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 30.09.2019.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
30, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2019.   
 



   

6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený 
dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2019.   
 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.09.2019.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2019.   
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
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 30.09.2019.   
 
10. 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. 7, 
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 30.09.2019.   
 
11. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
30, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2019.   



   

12. 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. 
12, 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 a Bc. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2019.   
 
13. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
49, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 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 30.09.2019.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
12, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 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 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 
29/119 ze dne 29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.09.2019.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
34, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2019.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
49, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 
29.08.2018, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.09.2019.   
 
 
 
 



   

17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
19, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.09.2019.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 11 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 39 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 31.10.2019.   
 
20. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 20, v bytovém 
domě na ulici Vltavská č. o. 2 v Brně-Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2019. 
 
21. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, v bytovém 
domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu neurčitou, stanovené nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.09.2019. 
 
22. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Labská č. o. 37, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00058 o zániku nájmu bytu k bytu 
1, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno, uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 19 00058 smluvním stranám k podpisu do 
30.09.2019. 
 



   

23. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 9, o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2019.  
 
24. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
14, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, 
stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2019.  
 
25. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu č. 9, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 
neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.  
 
26. Podnájem bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání k doplnění. 
 
27. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu k bytu č. 5, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 30.09.2019. 
 
28. Společný nájem k bytu č. 36, Sevastopolská č.o. 3, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. 36, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 
36, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB informovat nájemce o 
usnesení do 30.09.2019.   
 
29. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00061, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00061 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Šustr Vratislav, Babice nad 
Svitavou 331, 635 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 2, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 1. podlaží domu 
č. or. 3 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 291.740,77 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá 
v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných běžných obecních bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu 
tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00061 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 30.09.2019. 
 
30. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00060, Presl s.r.o. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00060 mezi 
stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, zastoupené starostou Mgr. 
Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně objednatele a Presl s.r.o., Komárovská 
666/3, 617 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího 
v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 42, nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 17 ulice 
Kosmonautů v Brně v celkové ceně 61.014 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou 
městské části Brno-Starý Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader a tvoří autorizovanou 
přílohu bodu tohoto jednání a pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 
9 400 19 00060 smluvním stranám k podpisu v termínu do 30. 09. 2019. 
 
31. Žádost o splátkový kalendář – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – bývalý nájemce bytu xxxxxxxxxxxxxx 
na ulici Kurská č. o. 8 v Brně, nyní bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit se 
sepsáním splátkového kalendáře s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno na 
úhradu dlužné částky ve výši 90.142 Kč vykazované na nájemném a úhradách za plnění spojená 
s užíváním předmětného bytu za období od měsíce prosince r. 2015 (alikvotní část) do měsíce 
prosince r. 2017 vč. nedoplatku na vyúčtování plnění za r. 2016 bez příslušenství v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 3 000 Kč s podmínkou ztráty výhody splátek a s povinností uhradit 
poslední splátku do 31.7.2022 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po zaplacení dlužné 
jistiny.   
 
32. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2020 
 

Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu 
pro rok 2020“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD č. 09 9 500 09 00036 ze 
dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele Statutární město Brno, 
městskou část Brno–Starý Lískovec. Pověřuje starostu jeho podpisem. Plán blokového čištění 
místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2020 tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání a ukládá 



   

OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách Starého Lískovce 
do března 2020. 

 
33. Rozpočtové opatření č. 27 – transfer SPOD 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 27, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně.  
 
34. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje na finanční ohodnocení za práci ve II.  pololetí školního 
roku 2018/2019 tyto ředitele: 
 
Mgr. Michal Dlouhý, ZŠ Labská 27  
 

                                                      20.000,-Kč 

Mgr. Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská 9                                                       20.000,-Kč 

Mgr. Margita Kotásková, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10 

                                                      20.000,-Kč 

pí. Hana Milotová, MŠ Oderská 2                                                       15.000,-Kč 

Mgr. Lucie Žigárdyová, MŠ Kosmonautů 2                                                       15.000,-Kč 

pí. Irena Andrlíková, MŠ Labská 7                                                       15.000,-Kč 

Mgr. Šárka Pantůčková, MŠ Bosonožská 4                                                       15.000,-Kč 
 

 
a ukládá odboru OSŠK sdělit usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy do 16.9.2019. 
 
35. Žádost o povolení umístění stojanu na kola vedle prodejny RYNEK 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec nesouhlasí s umístěním stojanu na kola na části parcely č. 2392 k. ú. 
Starý Lískovec společností AGRO-Měřín, obchodní společnost, s.r.o. Zarybník 516, 594 42 Měřín, 
IČ 60738804 (prodejna RYNEK, ul. Kurská 713/1a) a ukládá OVš informovat žadatele o usnesení 
nejpozději do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze RMČ. 

36. Změna přípojky nn pro RD Šoustalova 464/28, Brno – žádost o vyjádření 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z pozice účastníka územního řízení se změnou vzdušné 
přípojky nn pro RD Šoustalova 464/28, Brno na přípojku zemní podle dokumentace zpracované 
Ing. Radomírem Bačou a datované srpen 2019 a ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu.  

 
 



   

37. Skončení nájmu p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nový pronájem pozemku pod garáží p. č. 
1666/15 – p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smlouvy 
čj. 09 2 500 09 00020 o nájmu pozemku pod garáží p. č. 1666/15  k. ú. Starý Lískovec uzavřené 
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno ke dni 12. 7. 2019 a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1666/15 k. ú. Starý 
Lískovec pod garáží podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem 4/115 
mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupeným starostou p. Mgr. 
Vladanem Krásným a p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Podpisem smluv byla usnesením Rady 
MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 

 
38. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem odpovědi na žádost Mgr. Bc. Tomáše Nekováře, 
advokáta se sídlem Kubešova 2627/10, Brno o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb. k pozemku p. č. 2930 k. ú. Starý Lískovec, na němž je postaven objekt restaurace ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx, kterou zastupuje jmenovaný advokát, k bodům 2. – 6. žádosti sděluje: 

Bod 2. – O způsobu a využití pozemku rozhodne Rada městské části případně Zastupitelstvo 
městské části po odstranění stavby. 

Bod 3. – Stavbu je povinna odstranit paní xxxxxxxxxxxxxx. Městská část Starý Lískovec nehodlá a 
ani nemůže z hlediska vlastnictví stavbu jakkoliv využívat. 

Bod 4.-6. – viz bod 2. 

A ukládá OVš odeslat odpověď Mgr. Bc. Nekováři neprodleně po vyhotovení výpisu z usnesení k 
tomuto bodu jednání RMČ. 

 
39. Umístění návratového boxu (bibliobox) – žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková 
organizace se sídlem Kobližná 4, Brno (KJM) umístila na dobu 10 let (s možností podání žádosti o 
prodloužení doby) na pozemku p. č. 2405/85 k. ú. Starý Lískovec (veřejná zeleň) na místě 
vyznačeném v mapě, která je přílohou zprávy k tomuto bodu jednání tzv. bibliobox (návratový box) 
o plošné výměře  0,49 m2, který bude sloužit čtenářům pro vracení vypůjčených knih i mimo 
provozní dobu knihovny, jenž i po umístění zůstane vlastnictvím KJM a se zakotvením biblioboxu 
do stěny budovy knihovny za podmínek, že: KJM bude pravidelně kontrolovat stav biblioboxu, 
v jeho nejbližším okolí bude udržovat čistotu a pořádek, v případě poškození zařídí opravu 
biblioboxu do 48 h, při nevratném poškození zajistí odstranění biblioboxu do 24 h, nahradí škody 
vzniklé na užívané ploše, po skončení umístění biblioboxu uvede veřejnou zeleň do původního 
stavu (travnatá plocha) do 1 měsíce od skončení užívání, rovněž stěnu objektu, ke které byl 
bibliobox přikotven, uvede do náležitého stavu podle podmínek vydaných správcem objektu – 
OSBB ÚMČ Brno-Starý Lískovec,  to vše na vlastní náklady. 

Další podmínky, na žádost podanou min. 30 dnů před umístěním biblioboxu, stanoví OVš ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec, úsek životního prostředí, a to prostřednictvím souhlasu ke zvláštnímu užívání 
veřejné zeleně.    

Dále schvaluje pro KJM upuštění od složení vratné kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně a  



   

Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu.  
 
40. Provozovna Albert, Kurská ul. – úpravy vnějšího vzhledu 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí záměr úprav vnějšího vzhledu provozovny Albert na 
ul. Kurské podle zaslaných návrhů a ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli do 5 dnů po 
rozeslání výpisu.  

 
41. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmovou organizaci na rok 2019 – Ratolest 
Brno, z. s.  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 
2019 organizaci Ratolest Brno, z. s. v částce 10 000 Kč. Finanční dotace bude přidělena účelově dle 
uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK 
přípravou této smlouvy. 
 
42. Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace – navýšení finančních prostředků na 
provozní náklady vedoucí k opravě odborných učeben a jejich kabinetů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Stavební práce od Společnosti JIRMAL, spol. s r.o., 
vedoucí k lepšímu provozu školy, ZŠ Labská 27, příspěvková organizace ke zlepšení pracovních 
podmínek pedagogů, k mnohem lepší ucelenosti odborných učeben a jejich kabinetů.  
 
Provedené práce: 

- výměna stávajících příček v učebně digitálních technologií C včetně souvisejících prací 
- 114.809,- Kč + DPH 

- výměna stávajících příček v učebně digitálních technologií D včetně souvisejících prací 
- 115.979,- Kč + DPH 

- oprava elektroinstalace v učebnách a kabinetech DT pro vyměněné příčky 
- 75.166,- Kč + DPH 

- provedení oprav učeben a kabinetů –  ZTI 
- 115.634,- Kč + DPH 

- výměna elektroinstalace 
- 84.680,- Kč + DPH 

- výměna rozvodů pro klimatizaci. 
- 27.340,- Kč + DPH 

 
a uděluje souhlas s navýšením finančních prostředků pro ZŠ Labská 27, příspěvková organizace, na 
provozní náklady o částku rovnající se nákladům souvisejících s realizací zakázky ve výši 533.608,- Kč 
+ DPH. 
 
 
 
 



   

43. Rozpočtové opatření č. 28  – navýšení příspěvku na provoz ZŠ Labská, přesun v oddíle 
požární ochrana 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 28, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 


