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1. Návrh na úpravu Pravidel pronájmu bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým návrhem úprav Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že požaduje do předmětného návrhu 
zapracovat i níže uvedené úpravy  
(v textu psané modrou barvou):  
 
Čl.4 odst. 3– zpřesnit minimální výši nájmu u bytů s ohledem na inflaci 

(3) Výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv či nově uzavíraných dodatků k nájemním 
smlouvám na pronájem bytů zvláštního určení, bytů sociálních, startovacích, prostupných a ve sdíleném 
bydlení, nesmí být s účinností od 1.7.2019 nižší než 59,86 Kč/m2/měsíc, s tím, že tato částka se 
každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ k 1.7. příslušného roku. Nájemní smlouvy musí 
obsahovat doložku o úpravě výše nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ k 1.7. příslušného roku. 

MČ Brno-Starý Lískovec: Domníváme se, že by zde měla být určena i maximální výše nájemného, 
protože teoreticky může časem dojít k tomu, že takto neustále zvyšované nájemné  dosáhne 
neúměrné  výše. 

Výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného obecního bytu 
žadateli o byt nesmí být nižší než ekonomické nájemné stanovené pro potřeby statutárního města Brna dle 
jednotlivých městských částí s mírou kapitalizace 1,7, s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru 
inflace vyhlášenou ČSÚ k 1.7. příslušného roku  

Nájemní smlouvy musí obsahovat doložku o úpravě výše nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ k 1.7. 
příslušného roku. 

Určení výše nájemného u nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám na pronájem běžného obecního 
bytu bude na rozhodnutí pronajímatele. s tím, že nesmí být nižší než nájemné sjednané v nájemní 
smlouvě.    

MČ Brno-Starý Lískovec: Požadujeme vypustit část věty …….. „s tím, že nesmí být nižší než nájemné 
sjednané v nájemní smlouvě“.   

Článek 9 – postoupení nájemní smlouvy 
(1)  Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní 

smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda 
může být uzavřena jen mezi nájemci bytů v majetku statutárního města Brna. 
 

Toto ustanovení jsme nuceni s ohledem na stávající praxi a zajišťování potřeb bydlení pokládat 
za diskriminační. 

- v současné době se zcela běžně občané stěhují např. za zaměstnáním nejen v rámci města 
Brna, ale i v rámci celé České republiky. Postoupení nájemní smlouvy je jednou 
z možností, jak mohou získat bydlení v žádané lokalitě. Je třeba si uvědomit, že zájemci o 
postoupení nájemní smlouvy nejsou jen nájemci obecních bytů, ale i bytů družstevních, 
nájemci bytů v domech právnických osob apod. Do podobného problému se dostávají i 
nájemci bytů v domech právnických osob, kteří bydleli v obecním bytě a ne vlastní vinou 
(vrácení majetku původním vlastníkům) se stali nájemci bytu v bytovém domě, patřící 
soukromému vlastníkovi. Jelikož se jedná o starší domy, velikost bytu překračuje běžný 
standard. Při hledání bytu o menší podlahové ploše jsou tito nájemci díky tomuto 
ustanovení v podstatě “vyautováni“. 

Navrhujeme toto ustanovení doplnit ……nebo nájemci bytů družstevních a nájemci bytů v domech 
právnických osob, pokud prokážou, že v tomto bytě fakticky bydleli po dobu nejméně tří let. (Např. 
doložením dokladů o zaplacení odpadu SMB, o platbě energií, ČT poplatků apod.) 



   

2. Koncepce sociálního bydlení v Brně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí návrh analytické části Koncepce sociálního bydlení 
v Brně, jejíž tvorba a následné schválení ve volených orgánech města je hlavním výstupem 
tříletého projektu Pilotního testování koncepce sociálního bydlení v Brně, který je z 95% 
financován z prostředků OPZ MPSV ČR.   
 
3. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 6. 11. 2019 do 31. 3. 2020, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní, resp. 1x 
za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy bodu toho jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit smluvní stranu s tímto 
usnesením ihned.   
 
4. Dodatek č. 2 k SOD č. 09 9 500 19 00034 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 19 00034, 
uzavíraný mezi objednatelem Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, 
zast. starostou p. Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno a zhotovitelem Ing. Miroslavou 
Polachovou, Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČ 68597304, na zpracování „Projektové dokumentace 
Park ul. Kroupova, pozemek p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“. Dodatek č. 2 je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec předložit uvedený dodatek č. 2 smluvním 
stranám k podpisu do 20. 11. 2019. 
 
5. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky – oprava 
chyby 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu části usnesení č. 7 přijatého na IV. zasedání 
zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 11. 9. 2019, které zní:  

„Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem alikvotního podílu 5970/130783 
pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví vlastníkovi vymezené jednotky 593/3 a 
příslušného podílu na společných částech bytového domu Osová 593/6, Brno postaveného na 
tomto pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno; cena za ideální podíl 
5970/130783 pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec byla stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 4441-426-2019 znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. ve výši 30.703 Kč“ takto: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem alikvotního podílu 5970/130783 
pozemku p. č. 2760 k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví vlastníka vymezené jednotky 593/3 v 
bytovém domě Osová 593/6, Brno postaveném na tomto pozemku a ukládá OVš předložit materiál 
na V. zasedání ZMČ.  
 
6. Pronájem x prodej částí pozemků p. č. 730/1 a 730/13 k. ú. Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 730/1 (cca 13,5 m2) a p. č. 
730/13 (cca 2 m2) oba k. ú. Starý Lískovec z úrovně statutárního města Brna vlastníkům garáže 



   

postavené na pozemku p. č. 730/2 k. ú. Starý Lískovec a doporučuje zastupitelstvu MČ souhlasit s 
prodejem částí pozemků p. č. 730/1 (cca 13,5 m2) a p. č. 730/13 (cca 2 m2) oba k. ú. Starý Lískovec 
vlastníkům garáže postavené na pozemku p. č. 730/2 k. ú. Starý Lískovec. 

 
7. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí skončení platnosti a účinnosti smlouvy 
čj. 09 2 500 17 00135 o nájmu části pozemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec (1/16) pod 
garážovým dvorem uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části 
pozemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý Lískovec (1/16) pod garážovým dvorem, podle vzorové smlouvy 
schválené radou MČ dne 18. 6. 2014 pod bodem č. 4/115 mezi statutárním městem Brnem, MČ 
Brno-Starý Lískovec, zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 

Podpisem smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. Eva 
Novosádová, vedoucí OVš. 
 
8. Návrh obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních a mateřských škol v MČ Brno-Starý 
Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, že MČ Brno-Starý Lískovec nepožaduje změnu 
v obecně závazných vyhláškách č. 2/2019 o spádovosti mateřských škol a č. 3/2019 o spádovosti 
základních škol a pověřuje OSŠK sdělit toto usnesení MMB OSŠK nejpozději do 30.11.2019 
 
9. ,,Kamerové zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, 
Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1,3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, 
Kosmonautů 17, 19, Brno-Starý Lískovec,, 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí neobdržení žádné cenové nabídky ve stanoveném 
termínu pro podání cenových nabídek na akci ,,Výkony TDI při realizaci stavby Kamerové zabezpečení 
obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 
2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17, 19, Brno-Starý Lískovec“.  
 
10. Návrh dodatku č.1 ke SOD č. 09 9 500 18 00080 na realizaci veřejné zakázky ,,Kamerové 
zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 
1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17, 19, 
Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
09 9 500 18 00080 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Kamerové zabezpečení obecních domů 
Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 
8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 23, Kosmonautů 17, 19, Brno-Starý Lískovec“, jímž je 
Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a 
zhotovitelem Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno, který je oprávněn jednat za 
společnost, kterou tvoří dva členové, a to vedoucí společnosti Beta Control s.r.o. se sídlem 
Černého 829/58, 635 00 Brno, IČ: 60696052, zast.  Ing. Hubertem Koželuhou a člen společnosti 
ČMZ spol. s r.o., se sídlem Pálenecká 650/57, kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 26007291, zast. 



   

Jaroslavem Špačkem a pověřuje starostu MČ jejím elektronickým podpisem. Návrh dodatku č.1 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
11. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, 
Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénové haly v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“, 
která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379 
2. Pam Arch s.r.o, Vránova 1241/3, Brno 621 00, Řečkovice, IČO: 26289491 
3. HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 
4. P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 276 89 778 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
6.Projekce Tóth s.r.o., Karlova 933/7, Brno 614 00, Maloměřice, IČO: 03958833 
 

4. svolat komisi pro otvírání a hodnocení obálek na výše zmíněnou akci ve složení min 3 členů 
schválených RMČ: 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Mgr. Vladan Krásný (starosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
3. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
4. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
5. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
6. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 
7. Lucie Honzová (referent odboru všeobecného) 

 
a ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky. 

 
12. Vytvoření společného školského obvodu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit Smlouvu o vytvoření 
společného školského obvodu   Základní školy Brno, Labská 27, příspěvková organizace uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ:44992785 a obcí 
Troubsko, se sídlem Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, IČ: 00282723. Smlouva je přílohou tohoto 
bodu jednání. Ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Moravany. 
 
 
 
 
 



   

13. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl, č. 
smlouvy VP_2019_149712, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy ke dni 13.11.2019. 
 
14. Přechod nájemního práva dle § 2301 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. 3, o velikosti 2+kk, 
v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 3, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý Lískovec, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
dobu 2 roky, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2019. 
 
15. Komise školská, sociální a volnočasových aktivit 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje jmenování nové členky Komise školské, sociální a 
volnočasových aktivit, paní Mgr. Květuše Doležalové. Ukládá tajemníkovi ÚMČ sdělit toto usnesení 
dotčeným. 
 


