
   

 

 
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 11.03.2020 

 
1. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru-obědy pro děti 
2. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2020 
3. Univerzální smlouva o předávávání hotovosti v obalech 
4. Rozpočtové opatření č. 4 — transfer na prevenci ztráty bydlení, změna položky u transferu 

z města, navýšení výdajů v oddílu Doprava 
5. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek                       
6. Účelové dotace na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný komunální 

odpad pro r. 2020, změna oprav na investice   
7. Zalejme.cz   
8. Vyjádření k umístění šikmé schodišťové plošiny u bytového domu U Pošty 288/2 a 

pronájmu části pozemku p. č. 2468/13 k. ú. Starý Lískovec 
9. Umístění stání vozíků pro supermarket Albert, Kurská 
10. Návrh směny pozemků mezi SmB a s. p. Povodí Moravy – vyjádření MČ 
11. Prodej pozemku p. č. 2396/1 a části pozemku p. č. 2402/1, oba k. ú. SL – vyjádření MČ 
12. Návrh na změnu OZV statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích 
13. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
29. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
30. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
31. Souhlas ke kácení dřevin na pozemku p. č.  558 k. ú. Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 10, 

stavba „Přístavba ZŠ a MŠ El. Přemyslovny“ 
32. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 

33. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27“ 
34. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

požárního automobilu Dennis CAS K 27“  
 

 



   

1. Předchozí souhlas k přijetí účelového daru-obědy pro děti 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje předchozí souhlas k přijetí účelového finančního daru 
v celkové výši 2212 Kč pro žáka ze Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10 a to 
od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 
2019/2020. Pověřuje OSŠK informováním školského zařízení o výsledku. 
 

2. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2020 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje přidělení dotací z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 
2020 jednotlivým zájmovým a kulturním organizacím, a to ve výši: 
 

Sport Klub Sever Brno, s. r. o.                              0 Kč                                               

Centrum naděje a pomoci z.s.                                       0 Kč     

Orel Jednota Starý Lískovec                                     170 000 Kč + 100 000 Kč                      

Junák – Svaz skaut, středisko St. Lískovec Brno, z.s.       49 000 Kč                

TJ Sokol                                                      10 000 Kč 

Římskokatolická Farnost Starý Lískovec                  45 000 Kč                                                     

SDH   Starý Lískovec                                                        20 000 Kč                              

SDH Starý Lískovec – SPORT                                              40 000 Kč                   

Ruka pro život o. p. s.                                                       0 Kč              

TOM 20203 Oftalmo                                                                   10 000 Kč           

Korfbal klub Brno                                                                          0 Kč         

Dětský tábor Brněnka-spolek                                     20 000 Kč                  

InBalance, z. s.                                                         10 000 Kč                                 

SK Tori JUDO Brno, z. s.      0 Kč 

Ratolest Brno, z. s.                                                      20 000 Kč 

 
Finanční dotace budou přidělovány účelově dle uzavřené smlouvy s danou organizací na její účet. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje OSŠK přípravou těchto smluv. 
 

3. Univerzální smlouva o předávávání hotovosti v obalech 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech mezi 
Komerční bankou na straně jedné a MČ Brno-Starý Lískovec na straně druhé, která je uvedena 
v příloze. Předmětem smlouvy je možnost odvádění hotovosti do banky tzv. pevným obalem. 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání, ukládá OFIN předložit smlouvu oběma stranám 
k podpisu. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 4 — transfer na prevenci ztráty bydlení, změna položky u transferu z 

města, navýšení výdajů v oddílu Doprava 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 4, které je přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 



   

5. Pergola Kosmonautů 19, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek  

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky na dílo „Pergola 
Kosmonautů 19“      
 
1. Martin Březina, drobného 326/76, 602 00 Brno, IČ 87579570 
2. Jan Funty, Teyschlova 1114/6, 635 00 Brno, IČ 60431296   
3. Roman Kimmel, Oblá 28, 634 00 Brno, IČ 15198880 
4. Jiří Mareček, Ostružinová 500/9, 621 00 Brno, IČ 74206788 
5. Pila Zakřany s. r. o., č. p. 254, 664 84 Zakřany, IČ 07718136 
6. Ing. Jiří Sedlák – VETAS, Hradec 80, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
7. SUN SYSTÉM Servis s. r. o., Ostrožská 220, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 08789584, 
pobočka Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00   
8. Jiří Štrouf, Bulharská 3040/20c, 612 00 Brno, IČ 65863071 
9. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 
00 Brno – Bosonohy, IČ: 0173843 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 
1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec)  
3. Božena Malová, (zastupitelka MČ Brno-Starý Lískovec) 
4. Jana Bušovová (referent OVš) 
5. Lucie Honzová (referent OVš) 
6. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
7. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
8. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 
 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 
6. Účelové dotace na zajištění správy a údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad 

pro r. 2020, změna oprav na investice   

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v rámci správy kontejnerových stání na směsný komunální 
odpad s prováděním pouze nových staveb (demolice původních a výstavba nových KS). Nesouhlasí 
v rámci správy kontejnerových stání na směsný komunální odpad s prováděním oprav stávajících 
(původních) betonových. Schvaluje podání žádosti o přesun provozních účelových dotací 
(neinvestiční) ve výši 520 000,- Kč ÚZ 70 a 2 266 000,- Kč ÚZ 59 na zajištění správy a údržby 
kontejnerových stání na směsný komunální odpad pro r. 2020 na investiční účelovou dotaci. 
Žádost tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-
Starý Lískovec předložit žádost na OŽP MMB ihned. 

 

 



   

7. Zalejme.cz   

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje zapojení MČ Brno-Starý Lískovec do iniciativy 
Zelejme.cz.  
 

8. Vyjádření k umístění šikmé schodišťové plošiny u bytového domu U Pošty 288/2 a pronájmu 

části pozemku p. č. 2468/13 k. ú. Starý Lískovec 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) bere na vědomí 

stavbu: „Umístění šikmé schodišťové plošiny“ na pozemku p. č. 2486/13 k. ú. Starý a  

jako správce zastupující vlastníka účelové komunikace na pozemku p. č. 2486/13 k. ú. Starý 
Lískovec stanoví následující podmínky: 

• před zahájením stavby osloví investor nebo realizační firma s dostatečným předstihem OVš 
ÚMČ, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno – sl. Honzovou (e-mail 
lucie.honzova@staryliskovec.cz, tel. 547 139 231, 725 488 813) za účelem předání komunikace 
a ke stanovení podmínek: 

• budou splněny podmínky stanovené § 19 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních 
komunikacích)  

• nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch 

• každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec na náklady přebírajícího 

 případně poškozené povrchy budou obnoveny do původního stavu 

• nesmí docházet k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti 

• bude zabezpečen dostatečný průchod pro chodce a  

2) souhlasí 

s pronájmem potřebné části pozemku p. č. 2486/13 k. ú. Starý Lískovec z úrovně statutárního 
města Brna, dále doporučuje starostovi, aby souhlasil s vydáním územního rozhodnutí bez 
připomínek. 

Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu a 
odeslat spolu se stanoviskem rady MČ k uzavření smlouvy o nájmu pozemku ve lhůtě do 5 
dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

9. Umístění stání vozíků pro supermarket Albert, Kurská 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) projednala 
záměr společnosti Albert Česká republika s r. o., se sídlem Radlická 520/117, Praha, IČ 44012373 
umístit na část pozemku p. č. 2390/1 k. ú. Starý Lískovec vpravo vedle vstupu do supermarketu 
Albert na ul. Kurské č. 9, Brno stání nákupních vozíků podle dokumentace zhotovené společností 
ArchDesign, s r. o., se sídlem Sochorova 3178/23, Brno, IČ 26764314, datované 12/2019, kterou 



   

předložila paní Yvona Čumová, bytem Klatovská 20, Brno dne 15. 1. 2020, nesouhlasí s pronájmem 
části pozemku p. č. 2390/1 k. ú. Starý Lískovec pro umístění stání nákupních vozíků vpravo vedle 
vstupu do supermarketu Albert na ul. Kurské č. 9, Brno podle předložené dokumentace a 

2) doporučuje starostovi MČ, 
aby v územním řízení k předmětné stavbě vydal nesouhlasné stanovisko s vydáním územního 
rozhodnutí k navrhované stavbě.  

Ukládá OVš sdělit usnesení rady MČ žadateli ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze 
rady MČ.  
 

10. Návrh směny pozemků mezi SmB a s. p. Povodí Moravy – vyjádření MČ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s nabytím pozemků p. č. 1903/65, 461/7, 998/25 k. ú. Starý Lískovec v celé výměře do vlastnictví 
statutárního města Brna směnou s Povodím Moravy, s. p. a s následným svěřením MČ Brno-Starý 
Lískovec k pronájmu. 

11. Prodej pozemku p. č. 2396/1 a části pozemku p. č. 2402/1, oba k. ú. SL – vyjádření MČ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s 
prodejem pozemku p. č. 2396/1 pod prodejnou na ul. Kurská 9, Brno a části pozemku p. č. 2402/1 
(cca 60 m2) pod rampou v zásobovacím dvoře společnosti Albert s r. o., se sídlem Radlická 
520/117, Praha, IČ 44012373. 

12. Návrh na změnu OZV statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
navrhovanou změnu u přílohy č. 1 Sazby poplatku ze psů a schválit nový text přílohy č. 2 Veřejná 
prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství v návrhu OZV SMB, 
kterou se mění OZV SMB č. 17/2019, o místních poplatcích, které jsou přílohou tohoto bodu. 
Ukládá předkladateli předložit tento návrh na změnu OZV k projednání dne 11.3.2019 na 
Zastupitelstvu MČ Brno–Starý Lískovec.  

 
13. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města Brna) 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s 
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, která je přílohou tohoto bodu jednání, v rozsahu navrhovaných změn čl. 
3 a 11, 17, 12, 25, 26, 75 a přílohy č. 5, čl. 41, 55 a 56, 76 a přílohy č. 9, ukládá tajemnici úřadu po 
rozhodnutí Zastupitelstva MČ-Brno-Starý Lískovec neprodleně zaslat stanovisko městské části 
Organizačnímu odboru Magistrátu města Brna.  
 

14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 3, 
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 



   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.04.2020.   
 

15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
26, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2020.   
 

16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37 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 30.04.2020.   
 

17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 28 o velikosti 3+1 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 37, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou 3 měsíců, mezi 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Zároveň OSBB písemně vyzve nájemce, aby dlužnou částku včetně poplatku z prodlení uhradil, a to 
nejpozději do 30.06.2020. Nebude-li dlužná částka včetně poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě 
uhrazena, skončí nájemní vztah k předmětnému bytu uplynutím 3 měsíců, tj. doby, na kterou byl 
nájem sjednán a další nájemní vztah se s nájemcem nebude uzavírat. Bude-li dlužná částka včetně 
poplatků z prodlení ve stanovené lhůtě uhrazena, bude s nájemcem uzavřen dodatek ke smlouvě o 
nájmu bytu na dobu určitou 6 měsíců, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.04.2020 a odeslat nájemcům výzvu k úhradě dlužné částky do 31.03.2020.   
 

18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 4, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2020.   
 

19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
28, v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 1 rok, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2020.   



   

20. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 6 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 30.04.2020.   
 

21. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
13, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 8 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním 
stranám k podpisu do 30.04.2020.   
 

22. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 6 měsíců, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu 
do 15.04.2020.   
 

23. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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. 3 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 31.03.2020.   
 

24. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
31, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.04.2020.   
 

25. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
39, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 
roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 
30.04.2020.   



   

26. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 
10, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 19 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 
30.04.2020.   
 

27. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 2, 
v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Starém Lískovci na dobu určitou, 2 roky, 
stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 30.04.2020.   
 

28. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám 
k podpisu do 31.03.2020.   
 

29. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Dunajská č. o. 39, byt č. 26, velikost 3+1, 
byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu zveřejněním na 
úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 

30. Přechod nájemního práva dle §2282 OZ – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu č. 17 o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno-Starý Lískovec, po zemřelém nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 17 o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno-Starý Lískovec, 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné, ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.03.2020. 
 

31. Souhlas ke kácení dřevin na pozemku p. č.  558 k. ú. Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 10, 

stavba „Přístavba ZŠ a MŠ El. Přemyslovny“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks Pinus nigra rostoucích na pozemku p. č. 
558 k. ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny 10. Důvodem ke kácení je stavba „Přístavba ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny“.  
 



   

32. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky 

Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec“ 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
 
1. se zpracováním projektové dokumentace na akci: Výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby-výměna svítidel ve školní jídelně, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 
Brno-Starý Lískovec“, který 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. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ: 293 55 257 
3. STAVOPROJEKTA, spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 188 24 307 
4. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČO: 68903316 
5. 6. Ing. Jiří Vondruš, Foltýnova 1014/33, 63500   Brno – Bystrc, IČ: 728 54 707 
6. Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 25552953  
7. PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
8. Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČO: 60711825 

 
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. 
 

33. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava požárního 
automobilu Dennis CAS K 27“, schválenou RMČ Brno-Starý Lískovec dne 26. 02. 2020, na 37. schůzi 
RMČ, bod č. 19 a ukládá OSŠK ÚMČ Brno-Starý Lískovec vypsat novou veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27“. 

 

34. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

požárního automobilu Dennis CAS K 27“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  



   

 
1. se záměrem akce: Oprava požárního automobilu Dennis CAS K 27 
 
2. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava požárního 
automobilu Dennis CAS K 27“, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
3. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 
 

1. PAS Zábřeh na Moravě, a.s., U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh IČO: 45192251  

2. KOBIT - THZ CZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany IČO: 06102867 

3. THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147 

 
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. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
4. Bc. Michal Pařílek (referent PO) 
5. Mgr. Tomáš Okřina (velitel JSDH St. Lískovec) 
6. Lucie Honzová (referentka OVš) 

 
a ukládá OSŠK oslovit firmy k podání cenové nabídky. 
 


