
   

 

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

Informace z usnesení 41. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 22.04.2020 

 
1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 19, 

Brno-Starý Lískovec – xxxxxxxxx 
2. Rozpočtové opatření č. 9 — navýšení krizové rezervy 
3. Vydání nové obecně závazné vyhlášky SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích 
4. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
6. Zrušení blokového čištění v měsíci dubnu – náhradní termín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě ulice Kosmonautů č. or. 19, Brno-

Starý Lískovec – xxxxxxxxxxxxxx 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru v bytovém domě 
zvláštního určení na ulici ulice Kosmonautů č. or. 19, (velikost 4,00 m2)

 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx, 

trvale bytem na ulici ulice Kosmonautů č. or. 19, 625 00 Brno, za účelem užívání jako sklad 
osobních věcí, ukládá Odboru správy budov a bytů 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem na ulici ulice Kosmonautů č. or. 19, 625 
00 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 (pro uskladnění elektrického vozíku, náhradního 
mechanického vozíku a dalších kompenzačních pomůcek a jejich součástí). Pověřuje Odbor správy 
budov a bytů předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.04.2020. 
 

2. Rozpočtové opatření č. 9 — navýšení krizové rezervy 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 9, které je přílohou tohoto bodu usnesení a pověřuje 
vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
3. Vydání nové obecně závazné vyhlášky SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit: 
-  s vydáním nové obecně závazné vyhlášky SmB o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku podle 
předloženého návrhu, 

-  se zrušením obecně závazné vyhlášky SmB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, ve znění vyhl. SmB č. 6/2013 a č. 5/2017 a požádat OVV MmB o zařazení textu do 
přílohy nové vyhlášky pro městskou část 

9. Brno-Starý Lískovec takto: 

„v okruhu 30 m od: 

- prodejny Albert a restaurace na ul. Kurská 
- prodejny Albert na ul. U Pošty 12, polikliniky na ul. U Pošty 14 a pošty na ul. U Pošty 16 
- restaurace na ul. U Hřiště 21a 
- ulice: Jemelkova, Klobásova, Kosmonautů 15-17, Labská 11-25, Mikuláškovo nám., Osová, Příčky 
3-7, Vltavská“  
- park při křižovatce ulic Klobásova a Točná 
- výběžiště pro psy při ulicích Labská, Dunajská 
- výběžiště pro psy při ulicích Bosonožská, Irkutská 

 

 

 

 



   

4. Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s 
podáním žádosti o dotaci v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 na projekt 
„Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“, zřizovatelem jednotky je MČ Brno-Starý 
Lískovec. A doporučuje zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit s dofinancováním 
finančních prostředků ze zdrojů MČ Brno-Starý Lískovec na projekt „Rekonstrukce požární 
zbrojnice Brno-Starý Lískovec“ a to ve výši 10% z celkové spoluúčasti žadatele a v případě vyhlášení 
dotačního titulu prostřednictvím Jihomoravského kraje, doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec souhlasit s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na 
projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Starý Lískovec“. Dále schvaluje projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovanou firmou HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o., 
Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665, která je elektronicky součástí tohoto bobu jednání a 
uložena na OVŠ. 
 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání č.  09 2 400 14 00139 mezi smluvními stranami Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele 
a MUDr. Kateřina Procházková s.r.o., se sídlem Nebovidy 22, 664 48 Nebovidy, IČ: 02440148, na 
straně nájemce. Předmětem Dodatku č. 1 je změna oprávnění k poskytování zdravotních služeb na 
základě rozhodnutí vydaném Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. j.: JMK 
172125/2019/č. ev. 1818/2014, sp. zn.: S-JMK 168805/2019/OZ/Sam. Ukládá OVV předložit 
Dodatek č. 1 k podpisu oběma smluvním stranám. 
 

6. Zrušení blokového čištění v měsíci dubnu – náhradní termín 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje nenahrazovat zrušené blokové čištění v měsíci dubnu a 
ukládá odboru všeobecnému informovat firmu F.C.C. Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno. 
 


