
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 27. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 16.10.2019 
 

1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů 17 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 37 v bytovém domě č. o. 17, na ulici ul. Kosmonautů v Brně.“ 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 

jádra v bytě č. 27 v 7. podlaží domu č. o. 45 na ulici Dunajská v Brně.“ 
4. Pronájem volných bytů 
5. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. P4 na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 3+kk 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 24 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 1+kk 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxx 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxx 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxx 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxx 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxx 
27. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00070, Šustr Vratislav 
28. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00071, Šustr Vratislav 
29. Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení o poskytnutí slevy z 

nájemného 
30. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Bosonožská 9 
31. Smlouva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec      
32. Bezdůvodné obohacení z pozemku pod bytovým domem Dunajská 175/17, Brno        
33. Umístění pingpongových stolů na veř. prostranství v MČ – žádost o vyjádření k územnímu 

řízení   
34. Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Čermákova 22-24 – žádost o vyjádření k územnímu 

řízení 
35. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 
36. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna 
37. Oprava (výměna) části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2. etapa), VZMR, výběr 

zhotovitele 



   

38. Oprava (výměna) části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2. etapa), VZMR, návrh SOD č. 
09 9 500 19 00084      

39. Rozpočtové opatření č. 30  — navýšení dotace SDH, navýšení oddílu Územní rozvoj (oprava 
oplocení), přesuny v rámci oddílu Zájmová činnost, Požární ochrana, Vzdělávání, Státní 
správa a územní samospráva 

40. Redakční rada 
41. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Karpatská vnitroblok 
42. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Dunajská 27-35 
43. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Dunajská 37-45 
44. Bytová komise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů 17 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě 
zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17, (velikost 4,00 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, na dobu neurčitou, za nájemné 600 Kč ročně, tj. 150 Kč 
čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako sklad osobních věcí. Pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.10.2019. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 37 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. 37, situovaném v 6. podlaží domu č. or. 17, na ulici ul. 
Kosmonautů v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 157 329,37 Kč bez 
DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy bytového 
jádra v bytě č. 27 v 7. podlaží domu č. o. 45 na ulici Dunajská v Brně.“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 27, situovaném v 7. podlaží domu č. or. 45, na ulici 
Dunajská v Brně“ provedla společnost: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331, 664 01 jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 116 929 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
4. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 15 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 
29, Brno, vel. 2+kk, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 008/19, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a 
pronájem bytu č. 25 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, vel. 3+1, pronájem 
s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 009/19, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a schvaluje 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 uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 15 v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno, vel. 2+kk mezi Statutárním městem 



   

Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a 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. 25 
v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 39, Brno, vel. 3+1, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Oderská 5, Brno. 
 
Darovací smlouva a Smlouva 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 31.10.2019, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2019. 
 
5. Způsob pronájmu uvolněného běžného obecního bytu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: ulice Labská č. o. 37, byt č. 1, velikost 1+kk, 
ulice Dunajská č. o. 41, byt č. 30, velikost 1+kk, byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel - 
pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na úřední desce s předchozím uzavřením darovací 
smlouvy. 
 
6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 7, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, Brno mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené nájemné a uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č. 11, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 35, Brno, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a Pavlou Rausovou, nar. 
01.02.1975, na dobu neurčitou, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30.11.2019.  
 
7. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. P4 na ulici Labská č. o. 31, Brno, velikost 3+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00062 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. P4, o velikosti 3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno, uzavřenou mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB 
předložit Dohodu o zániku nájmu k bytu č. 09 9 400 19 00062 smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2019. 
 
8. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 24 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, velikost 1+kk 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00067 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 24, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá 
OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu k bytu č. 09 9 400 19 00067 smluvním stranám k podpisu 
do 31.10.2019. 
 



   

9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
22, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 30.11.2019.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.11.2019.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, v bytovém domě na ulici Vltavská 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 31.10.2019.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
30, 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 xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 29.08.2018, 
ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2019.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 29/119 ze dne 29.08.2018, 
ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 31.10.2019.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, 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 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2019.   
 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.10.2019.   
 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 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 31.10.2019.   
 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.10.2019.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 9, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.10.2019.   
 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
38, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.   
 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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, 6 měsíců, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.   
 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 1 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, stanovené 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.10.2019.   
 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, 
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.   
 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2019.   
 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
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. 29 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné pro byty pro PVO, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2019.   
 
 
 
 



   

26. Přechod nájemního práva dle §2279 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. 16, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Odůvodnění: 
Pan xxxxxxxxxxxxxxx je ženatý a jeho manželka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nesplňuje podmínku 
nevlastnění vlastního bytu nebo domu k bydlení. 
Dle ustanovení § 745 občanského zákoníku, vznikne-li za trvání manželství jednomu z manželů 
nájemní právo, vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností nájemní smlouvy. To 
platí, pokud si manželé neujednají něco jiného.  
Vzhledem k tomu, že takové ujednání mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebylo pronajímateli 
doručeno, stávají se společnými nájemci bytu xxxxxxxxxxxxx na ulici Sevastopolská 1, 625 00 Brno 
pan xxxxxxxxxxxxxxxxx a jeho manželka, která vlastní nemovitost k bydlení. 
 
Neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-
Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá 
OSBB informovat žadatele o usnesení do 31.10.2019. 
 
27. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00070, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00070 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra bytu č. 37, nacházejícím se v 6. podlaží domu 
č. or. 17 ulice Kosmonautů v Brně v celkové ceně 157.329.37 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, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00070 smluvním stranám k podpisu v termínu do 31. 10. 2019. 
 
28. Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00071, Šustr Vratislav 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 19 00071 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, 664 01, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení díla 
spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 27, o velikosti 3+1, nacházejícím se v 7. podlaží domu 
č. or. 45 na ulici Dunajská v Brně v celkové ceně 116.929 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, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit 
smlouvu o dílo č. 09 9 400 19 00071 smluvním stranám k podpisu v termínu do 31. 10. 2019. 
 
 
 



   

29. Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení o poskytnutí slevy z 
nájemného 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního 
určení o poskytnutí slevy z nájemného, který byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Jedná se o byty v bytových domech zvláštního určení 
na adrese ulice Kosmonautů č. or. 17, 19 a 23. 
 
30. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Brno, Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje navýšení příspěvku na provoz ve výši 202 345,- Kč, pro 
Základní školu Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, za provedenou opravu sociálního 
zařízení v přízemí školní kuchyně a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení ředitelku Základní 
školy Brno, Bosonožská 9. 
 
31. Smlouva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a mezi příjemcem dotace s číslem smlouvy 
099 300 19 00081, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy ke dni 18.10.2019 a OSŠK o informování žadatele. Finanční dotace bude přidělena účelově 
dle uzavřené smlouvy s daným příjemcem na jeho účet. 
 
32. Bezdůvodné obohacení z pozemku pod bytovým domem Dunajská 175/17, Brno        
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec ukládá OVš po odprodeji jednotlivých podílů pozemku p. č. 2057 k. ú. 
Starý Lískovec pod domem Dunajská 175/17, Brno vyčíslit pro jednotlivé vlastníky bytových 
jednotek částky bezdůvodného obohacení za období od r. 2016 do data prodeje podílu a předložit 
radě MČ k odsouhlasení.  

 
33. Umístění pingpongových stolů na veř. prostranství v MČ – žádost o vyjádření k územnímu 
řízení   
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z pozice účastníka územního řízení se stavbou „Umístění 
pingpongových stolů na veř. prostranství v MČ“ na pozemcích p. č. 2437/5 – vícegenerační hřiště 
Bosonožská, p. č. 2416/1 – Bosonožská x Irkutská, p. č. 2459/2 – U Pošty 9 a p. č. 1684/169 – 
Kosmonautů 11, všechny pozemky k. ú. Starý Lískovec podle dokumentace zpracované Ing. Jiřím 
Šlanhofem, IČ 68903316 a datované 8/2019 a bere na vědomí, že v případě poruchy na inženýrské 
síti bude následné uvedení mlatové plochy do původního stavu financovat MČ. 

 
34. Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Čermákova 22-24 – žádost o vyjádření k územnímu 
řízení 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí z pozice účastníka územního řízení se stavbou 
„Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Čermákova 22-24“ na pozemku p. č. 566/1 k. ú. Starý 
Lískovec podle dokumentace zpracované Ing. Jiřím Šlanhofem, IČ 68903316 a datované 8/19. 



   

35. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec souhlasí s Návrhem úpravy znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a ukládá 
vedoucí Stavebního úřadu neprodleně seznámit Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna s tímto usnesením Rady městské části Brna–Starý Lískovec. 
 
36. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a ukládá OFIN 
zaslat usnesení RMČ Odboru vnitřních věcí MMB. 
 
37. Oprava (výměna) části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2. etapa), VZMR, výběr 
zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
(výměna) oplocení výběhu pro psy ul. Bosonožská (2. etapa)“, dle předložené cenové nabídky ze 
dne 2. 10. 2019, zhotovitele díla A+J ploty s. r. o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s výběrem zhotovitele díla seznámit 
zájemce, který podal cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo ihned.  
 
38. Oprava (výměna) části oplocení výběhu pro psy Bosonožská (2. etapa), VZMR, návrh SOD č. 
09 9 500 19 00084      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 19 00084 uzavíranou mezi 
objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem A+J ploty s. r. o., Brněnská 1066, 
664 42 Modřice, IČ 03894231, na opravu (výměnu) části oplocení výběhu pro psy ul. Bosonožská 
(2. etapa). Smlouva je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedenou smlouvu o dílo 
smluvním stranám k podpisu ihned.  
 
39. Rozpočtové opatření č. 30  — navýšení dotace SDH, navýšení oddílu Územní rozvoj (oprava 
oplocení), přesuny v rámci oddílu Zájmová činnost, Požární ochrana, Vzdělávání, Státní správa a 
územní samospráva 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 30, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
40. Redakční rada 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rezignaci Jiřího Smetany na funkci šéfredaktora a 
člena Redakční rady Starolískoveckého zpravodaje a schvaluje odvolání člena Mgr. Tomáše Okřiny 



   

a jmenování nové šéfredaktorky Zuzany Šrámkové a nových členů Ing. Marka Krále a Ing. Michaely 
Ambožové. Ukládá OVV sdělit usnesení RMČ Mgr. Renatě Kuklínkové, tajemnici redakční rady. 
 
41. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Karpatská vnitroblok 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce oplocení dětského hřiště 
Karpatská vnitroblok a s oslovením firem: 
 
A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 
MIMA ploty s.r.o., Opatovická 139, 664 61 Rajhradice, IČ: 283 26 768 
APLEG systems, s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko, IČ: 291 88 261  
 
A k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
42. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Dunajská 27-35 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce oplocení dětského hřiště 
Dunajská 27-35 a s oslovením firem: 
 
A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 
MIMA ploty s.r.o., Opatovická 139, 664 61 Rajhradice, IČ: 283 26 768 
APLEG systems, s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko, IČ: 291 88 261  
 
A k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
43. VZMR – zadávací podmínky – rekonstrukce oplocení dětského hřiště Dunajská 37-45 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s textem výzvy k podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce oplocení dětského hřiště 
Dunajská 37-45 a s oslovením firem: 
 
A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ: 03894231 
MIMA ploty s.r.o., Opatovická 139, 664 61 Rajhradice, IČ: 283 26 768 
APLEG systems, s.r.o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko, IČ: 291 88 261  
 
A k podání cenové nabídky ve stanoveném termínu. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. Ukládá OVŠ odeslat výzvy k podání cenových nabídek. 
 
44. Bytová komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí rezignaci Mgr. Kateřiny Kottové na funkci 
předsedkyně a členky Bytové komise a schvaluje jmenování nového předsedy Bytové komise Ivana 
Mokrého a nového člena Bytové komise Milana Širokého. Ukládá tajemníkovi ÚMČ sdělit toto 
usnesení dotčeným. 


