
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 
Informace z usnesení 33. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 18.12.2019 
 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
11. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, velikost 1+1 
13. Pronájem volných bytů 
14. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – ZŠ 

Bosonožská č. or. 9 
15. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – MŠ 

Bosonožská č. or. 4 
16. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – Kurská 

1 
17. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – Kurská 

č. or. 6 
18. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – 

Sevastopolská č. or. 11 
19. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec  na 

rok 2020 
20. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 a návrhy rozpočtů na rok 

2020 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
21. Reklamace díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“    
22.  Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni pro stavbu Prodloužení TT z Osové ke Kampusu 

MU v Bohunicích 
23. Pronájem části pozemku p. č. 2225/8 pod restaurační zahrádkou 
24. Návrh na realizaci přechodu pro chodce ul. Kosmonautů                               
25. Návrh na rozšíření parkovacích stání na ul. Karpatská 
26. Návrh na úpravu DZ – zabezpečení přechodu pro chodce ul. Dunajská 
27. Rozpočtové opatření č. 35 — změny transferů z města, přesun SPOD, navýšení vlastních 

příjmů 
28. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 
29. RO 36 – změna ÚZ u akce z IROP, navýšení příspěvku ZŠ Bosonožská, navýšení nemocenské 

 
 
 
 



   

1. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29 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 
31.01.2020.   
 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.01.2020.   
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
32, 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 31.01.2020.   
 
4. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
14, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.01.2020.   
 
5. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 1, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2020.   
 
6. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 6, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2020.   



   

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
41, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
31.01.2020.   
 
8. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
48, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 31.01.2020.   
 
9. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. 19 o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno-Starý Lískovec, po úmrtí nájemce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 19 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 9, Brno-Starý 
Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2020. 
 
10. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byty: ulice Sevastopolská č. o. 11, byt č. 31, 
velikost 2+kk, ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 16, velikost 2+kk, ulice Kyjevská č. o. 1, velikost 1+1 
byly pronajaty dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
11. Postoupení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 22, o 
velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou, stanovené 
nájemné, a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o. 11, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.01.2020.  
 
 
 
 



   

12. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 1 na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, velikost 1+1 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 19 00088 o zániku nájmu bytu k bytu 
č. 1, o velikosti 1+1, v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno-Starý Lískovec, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu k bytu č. 09 9 400 
19 00088 smluvním stranám k podpisu do 31.01.2020. 
 
13. Pronájem volných bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 10 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 
2, Brno, vel. 3+1, pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 010/19, smlouva o 
nájmu bytu na dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxx, Brno, 
xxxxxxxxxxxxxxx a pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, vel. 2+kk, 
pronájem s předchozím uzavřením darovací smlouvy, reg. č. 011/19, smlouva o nájmu bytu na 
dobu určitou dvou let, stanovené nájemné, žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje 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 uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 10 v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno, vel. 3+1 mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxx a 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 Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 
v bytovém domě na ulici Kyjevská č. o. 3, Brno, vel. 2+kk, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Darovací smlouvy a Smlouvy 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 31.01.2020, OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu 
bytu smluvním stranám k podpisu do 29.02.2020. 
 
14. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – ZŠ 
Bosonožská č. or. 9 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s prostupem do objektu ZŠ Bosonožská č. or. 9, 
Brno-Starý Lískovec, pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí. 
Souhlas platí za níže uvedených podmínek:  

1. Do domu budou přivedeny zemí chráničky (2x HDPE 40 mm, případně 7x mikrotrubička  
o celkovém průměru 40 mm), viz příloha č. 1 zákres místa prostupu do domu.  
Z vyústěných chrániček v objektu bude vytažen optický kabel, který bude doveden  
do stávajícího media convertoru (optického převodníku) umístěného: 

v kabinetě fyziky a chemie v 1. poschodí pavilonu „C“ 

(popsat trasu od vyústění chráničky v domě k media convertoru): 

Od nového prostupu do technického podlaží (v nové chráničce přes anglický dvorek  
a stávající otvor) do optické spojky, která je umístěna cca 2m od místa prostupu. Dále bude 
trasa pokračovat ve stávajících rozvodech. 



   

2. Kabel bude veden v plastových lištách/chráničkách LPFLEX, které budou ukotveny  
do zdi. 

3. V maximální možné míře budou využity/kopírovány případné stávající trasy již instalovaných 
vedení v objektu. Prostup do objektu bude řádně vytmelen a utěsněn.  

4. Při realizaci prostupu do objektu bude v obvodové zdi z obou stran provedeno jeho odborné 
utěsnění proti vlhkosti. Případnou vzniklou škodu či porušení funkce, v souvislosti s výše 
zmíněným napojením, odstraní provozovatel uvedením v předešlý stav a na vlastní náklady 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení vzniklé škody. Popis a místo prostupu jsou zaznačeny 
v přiloženém nákresu. 

5. Realizace tohoto prostupu a s tím související práce a materiál je zcela na náklady 
provozovatele.  

6. K odstranění stávajícího nadzemního závěsného vedení optických kabelů dojde, až bude vedení 
v zemi zcela připraveno a v provozu. 

 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost SMART Comp. a.s. o usnesení Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec do 08.01.2020. 
 
15. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – MŠ 
Bosonožská č. or. 4 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s prostupem do objektu MŠ Bosonožská č. or. 4, 
Brno-Starý Lískovec, pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí. 
Souhlas platí za níže uvedených podmínek:  

1. Do domu budou přivedeny zemí chráničky (2x HDPE 40 mm, případně 7x mikrotrubička  
o celkovém průměru 40 mm), viz příloha č. 1 zákres místa prostupu do domu.  
Z vyústěných chrániček v objektu bude vytažen optický kabel, který bude doveden  
do stávajícího media convertoru (optického převodníku) umístěného: 

v 1. NP v kanceláři ředitelky MŠ 

(popsat trasu od vyústění chráničky v domě k media convertoru): 

Od nového prostupu do prostoru kuchyně v nové liště po zdi a pod stropem ke stávajícímu 
zařízení v přízemí a dále v trase do 1NP k media convertoru 

2. Kabel bude veden v plastových lištách/chráničkách LPFLEX, které budou ukotveny  
do zdi. 

3. V maximální možné míře budou využity/kopírovány případné stávající trasy již instalovaných 
vedení v objektu. Prostup do objektu bude řádně vytmelen a utěsněn.  

4. Při realizaci prostupu do objektu bude v obvodové zdi z obou stran provedeno jeho odborné 
utěsnění proti vlhkosti. Případnou vzniklou škodu či porušení funkce, v souvislosti s výše 
zmíněným napojením, odstraní provozovatel uvedením v předešlý stav a na vlastní náklady 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení vzniklé škody. Popis a místo prostupu jsou zaznačeny 
v přiloženém nákresu. 

5. Realizace tohoto prostupu a s tím související práce a materiál je zcela na náklady 
provozovatele.  



   

6. K odstranění stávajícího nadzemního závěsného vedení optických kabelů dojde, až bude vedení 
v zemi zcela připraveno a v provozu. 

 
Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost SMART Comp. a.s. o usnesení Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec do 08.01.2020. 
 
16. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – Kurská 1 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s prostupem do objektu Kurská č. or. 1, Brno-Starý 
Lískovec, pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí. 
Souhlas platí za níže uvedených podmínek:  

1. Do domu budou přivedeny zemí chráničky (2x HDPE 40 mm, případně 7x mikrotrubička o 
celkovém průměru 40 mm) k patě domu (příloha č. 1 zákres místa prostupu do domu). Z 
vyústěných chrániček v domě bude vytažen optický kabel, který bude doveden do stávajícího 
rozvaděče umístěného: 

v místnost s IT technologií 

(popsat trasu od vyústění chráničky v domě k rackové skříni): 

Od nového prostupu do knihovny co nejkratším způsobem napojit novou trasu v liště na 
stávající trasy v lištách (případně v nových v souběhu s těmi stávajícími), přes stropy knihovny a 
vstupní chodby do objektu městského úřadu. Zde v již existujících trasách (nebo v nových 
v souběhu) až do místnosti s IT technologií (vše dle fotografií v příloze)     

Stávající rozvody uvnitř objektu městského úřadu zůstanou beze změn.      

2. Kabel bude veden v plastových lištách /chráničkách LPFLEX, které budou ukotveny do 
zdi. 

3. V maximální možné míře budou využity/kopírovány případné stávající trasy již instalovaných 
vedení v objektu. Prostup do objektu bude řádně vytmelen a utěsněn.  

4. Při realizaci prostupu do objektu bude v obvodové zdi z obou stran provedeno jeho odborné 
utěsnění proti vlhkosti. Případnou vzniklou škodu či porušení funkce, v souvislosti s výše 
zmíněným napojením, odstraní provozovatel uvedením v předešlý stav a na vlastní náklady 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení vzniklé škody. Popis a místo prostupu jsou zaznačeny 
v přiloženém nákresu. 

5. Realizace tohoto prostupu a s tím související práce a materiál je zcela na náklady 
provozovatele.  

6. K odstranění stávajícího nadzemního závěsného vedení optických kabelů dojde, až bude vedení 
v zemi zcela připraveno a v provozu. 

Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost SMART Comp. a.s. o usnesení Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec do 08.01.2020. 
 
17. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – Kurská 
č. or. 6 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s prostupem do objektu Kurská č. or. 6, Brno-Starý 
Lískovec, pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí. 
Souhlas platí za níže uvedených podmínek:  



   

7. Do domu budou přivedeny zemí chráničky (2x HDPE 40 mm, případně 7x mikrotrubička o 
celkovém průměru 40 mm) k patě domu (příloha č. 1 zákres místa prostupu do domu). Z 
vyústěných chrániček v domě bude vytažen optický kabel, který bude doveden do stávajícího 
rozvaděče umístěného: 

v suterénu domu Kurská 6, v prádelně 

(popsat trasu od vyústění chráničky v domě k rackové skříni): 

Od nového prostupu v technickém podlaží (pod „prádelnou“)v nové trase po zdi a pod stropem 
přes podlahu k rackové skříni v prádelně domu. Stávající rozvody (od rackové skříně do 
jednotlivých pater a k bytům) nebudou těmito pracemi dotčeny. 

Stávající optický propoj mezi rackovou skříní v domě Kurská 6 a Kyjevská 1 zůstane zachován. 

8. Kabel bude veden v plastových lištách /chráničkách LPFLEX, které budou ukotveny do 
zdi. 

9. V maximální možné míře budou využity/kopírovány případné stávající trasy již instalovaných 
vedení v objektu. Prostup do objektu bude řádně vytmelen a utěsněn.  

10. Při realizaci prostupu do objektu bude v obvodové zdi z obou stran provedeno jeho odborné 
utěsnění proti vlhkosti. Případnou vzniklou škodu či porušení funkce, v souvislosti s výše 
zmíněným napojením, odstraní provozovatel uvedením v předešlý stav a na vlastní náklady 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení vzniklé škody. Popis a místo prostupu jsou zaznačeny 
v přiloženém nákresu. 

11. Realizace tohoto prostupu a s tím související práce a materiál je zcela na náklady 
provozovatele.  

12. K odstranění stávajícího nadzemního závěsného vedení optických kabelů dojde, až bude vedení 
v zemi zcela připraveno a v provozu. 

Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost SMART Comp. a.s. o usnesení Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec do 08.01.2020. 
 
18. Souhlas s prostupem do objektu pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí – 
Sevastopolská č. or. 11 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s prostupem do objektu Sevastopolská č. or. 11, 
Brno-Starý Lískovec, pro přivedení optického kabelu sítě NETBOX zemí. 
Souhlas platí za níže uvedených podmínek:  

13. Do domu budou přivedeny zemí chráničky (2x HDPE 40 mm, případně 7x mikrotrubička o 
celkovém průměru 40 mm) k patě domu (příloha č. 1 zákres místa prostupu do domu). Z 
vyústěných chrániček v domě bude vytažen optický kabel, který bude doveden do stávajícího 
rozvaděče umístěného: 

v suterénu domu Sevastopolská 9, pod schody 

(popsat trasu od vyústění chráničky v domě k rackové skříni): 

Od nového prostupu v technickém podlaží (pod „prádelnou“)v nové trase po zdi a pod stropem 
až do domu Sevastopolská 11, přes podlahu k rackové skříni v suterénu domu. Stávající 
rozvody (od rackové skříně do jednotlivých pater a k bytům) nebudou těmito pracemi dotčeny. 



   

Stávající optický propoj mezi rackovou skříní v domě Sevastopolská 9 a Sevastopolská 3 
zůstane zachován. 

14. Kabel bude veden v plastových lištách /chráničkách LPFLEX, které budou ukotveny do 
zdi. 

15. V maximální možné míře budou využity/kopírovány případné stávající trasy již instalovaných 
vedení v objektu. Prostup do objektu bude řádně vytmelen a utěsněn.  

16. Při realizaci prostupu do objektu bude v obvodové zdi z obou stran provedeno jeho odborné 
utěsnění proti vlhkosti. Případnou vzniklou škodu či porušení funkce, v souvislosti s výše 
zmíněným napojením, odstraní provozovatel uvedením v předešlý stav a na vlastní náklady 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení vzniklé škody. Popis a místo prostupu jsou zaznačeny 
v přiloženém nákresu. 

17. Realizace tohoto prostupu a s tím související práce a materiál je zcela na náklady 
provozovatele.  

18. K odstranění stávajícího nadzemního závěsného vedení optických kabelů dojde, až bude vedení 
v zemi zcela připraveno a v provozu. 

Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat společnost SMART Comp. a.s. o usnesení Rady 
městské části Brno-Starý Lískovec do 08.01.2020. 
 
19. Účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací MČ Brno-Starý Lískovec na rok 
2020 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, ZŠ 
Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2, 
MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2020. Ukládá OSŠK uvědomit o jejich schválení 
ředitele příslušných příspěvkových organizací. Odpisové plány jsou nedílnou přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
20. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 a návrhy rozpočtů na rok 2020 
příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 
2022 a návrhy rozpočtů na rok 2020 příspěvkových organizacích zřízených MČ Brno-Starý Lískovec, 
a pověřuje OFIN neprodleně písemně informovat o usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací. 
 
21. Reklamace díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno-Starý Lískovec“    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na reklamaci díla „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, 
Brno-Starý Lískovec“, schválené na 30. schůzi konané dne 20. 11. 2019, pod bodem 21 a uplatněné 
u zhotovitele díla písemně pod č. j. MCBSLI/07068/19/OVš/207/Kap, Honz ze dne 20. 11. 2019. 
 
Souhlasí s prodloužením termínu odstranění reklamovaných vad v sadových úpravách, a to do 30. 
4. 2020, dle žádosti zhotovitele díla ze dne 9. 12. 2019 a se zpracováním znaleckého posudku 
dřevin odmítnutých zhotovitelem díla k reklamaci.  
 



   

Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec oznámit toto usnesení zhotoviteli díla do 
31. 12. 2019. 
 
22. Souhlas ke kácení dřevin ve veřejné zeleni pro stavbu Prodloužení TT z Osové ke Kampusu 
MU v Bohunicích 
 

- 1 ks Populus sp. o obvodu kmene 104 cm a 1 ks Acer platanoides o obvodu kmene 82 cm, 
rostoucí na p. č. 2820 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Penzionu (pod č. 24 a 25 dendrologického 
průzkumu) 

- 21 ks Pinus nigra o obvodu kmene 88 cm, 82 cm, 91 cm, 100 cm, 85 cm, 82 cm, 88 cm, 107 
cm, 82 cm, 107 cm, 116 cm, 94 cm, 107 cm, 97 cm, 97 cm, 82 cm, 100 cm, 88 cm, 88 cm, 85 
cm, 85 cm, rostoucí na p. č. 2794/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 14 – 15 – 5 
– 6 (pod č. 128 – 148 dendrologického průzkumu) 

- 1 ks Acer saccharinum o obvodu kmene 100 cm, rostoucího na p. č. 2798/1 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 1 – 2 (pod č. 149 dendrologického průzkumu) 

- 4 ks Pinus nigra o obvodu kmene 85 cm, 85 cm, 82 cm, 82 cm, rostoucí na p. č. 2785/1 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Vltavská (pod č. 152 – 155 dendrologického průzkumu)  

- 281 m2 zapojeného porostu dřevin Spiraea sp. rostoucího na p. č. 2798/1 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 1 – 2 (pod č. 1009 dendrologického průzkumu) 

- 348 m2 zapojeného porostu dřevin Spiraea sp. rostoucího na p. č. 2794/1 k. ú. Starý 
Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 14 – 15 (pod č. 1010 dendrologického průzkumu) 

- 43 m2 zapojeného porostu dřevin Cotoneaster sp., 295 m2 zapojeného porostu Pinus nigra, 
rostoucího na p. č. 2785/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Vltavská (pod č. 1011, 1013 – 1015 
dendrologického průzkumu) 

- 224 m2 zapojeného porostu dřevin Hippophae rhamnoides rostoucího na p. č. 2784/3 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Osová (pod č. 1017 dendrologického průzkumu) 

- 82 m2 zapojeného porostu dřevin Spiraea sp., Berberis sp., rostoucího na p. č. 2793/1 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 16 – 17 – 1 – 2 (pod č. 1022 dendrologického 
průzkumu) 

- 40 m2 zapojeného porostu dřevin Caragana arborescens, Prunus sp., rostoucího na p. č. 
2463/3 k. ú. Starý Lískovec, ul. Karpatská (pod č. 1023 dendrologického průzkumu). 

 
Souhlas se vydává pro stavbu Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích. 
 
23. Pronájem části pozemku p. č. 2225/8 pod restaurační zahrádkou 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2225/8 k. 
ú. Starý Lískovec pod restaurační zahrádkou o výměře 25 m2 u Bistra u Supa na adrese Labská 21b, 
Brno mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupeným starostou Mgr. 
Vladanem Krásným a POLYTRADE BRNO, s. r. o., se sídlem Pálavské nám. 9, Brno, IČ 255 67 101 
ve znění, které je přílohou této zprávy. Usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1 2016 byla 
pověřena podpisem nájemních smluv Bc. Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
Ukládá OVš předložit nájemní smlouvu k podpisu POLYTRADE BRNO, s. r. o. do 5 dnů po rozeslání 
zápisu z této schůze RMČ. 
 
 
 



   

 
24. Návrh na realizaci přechodu pro chodce ul. Kosmonautů       
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s realizací přechodu pro chodce na ul. 
Kosmonautů dle předložené situace a odborného posouzení v souladu s ČSN EN. Ukládá OVŠ 
odeslat požadavek Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67. 
 
25. Návrh na rozšíření parkovacích stání na ul. Karpatská 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byly návrhy na rozšíření parkoviště na 
ul. Karpatská a vybudování nového parkoviště v zeleném pásu podél tramvaje mezi parkovištěm 
Karpatská a Valašská posouzeny a případně realizovány v rámci předmětné etapy Regenerace 
panelového sídliště v MČ Brno-Starý Lískovec. 
 
26. Návrh na úpravu DZ – zabezpečení přechodu pro chodce ul. Dunajská 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí na základě požadavků obyvatel MČ Brno-Starý 
Lískovec, se zabezpečením přechodu pro chodce na ul. Dunajská při křižovatce ulice U Hřiště x 
Dunajská dle posouzení rozhledových poměrů: 
- zákazem zastavení prostřednictvím žluté vodorovné čáry V 12 c ve vzdálenosti od přechodu pro 
chodce tak, aby přechod odpovídal normám ČSN 73 6110  
- umístěním svislé dopravní značky A11, přechod pro chodce (se zvýrazněným signálním okrajem) 
- legalizací parkování (vyznačením vodorovného VDZ), s vyznačením stínu před přechodem pro 
chodce 
- snížením rychlosti na 30 km/h 
- jiným vhodným způsobem dle posouzení tak, aby bylo vyhověno normám ČSN 73 6110. 
 
Při úpravě dopravního značení je nutno brát v úvahu nedostatek parkovacích ploch v MČ Brno-
Starý Lískovec. 
 
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. 
 
27. Rozpočtové opatření č. 35 — změny transferů z města, přesun SPOD, navýšení vlastních 
příjmů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 35, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

28. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku MŠ Bosonožská 4 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu ve výši 
105.581,90 Kč. 
 
 
 



   

29. RO 36 – změna ÚZ u akce z IROP, navýšení příspěvku ZŠ Bosonožská, navýšení nemocenské 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. Zároveň Rada MČ Brno-
Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Brno, Bosonožská 9 v částce 70 000 
Kč na opravu kanalizace. 
 


