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

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

z 90. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec,  
konané dne 20.10.2021 v 15:45 hodin  

 
 

1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 

2. Navýšení limitu finančních prostředků na opravy bytových jader bytů svěřených  
do správy MČ Brno-Starý Lískovec 

3. Výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
4. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 09 9 500 21 00021 na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 

5. Společný nájem k bytu č.23, Dunajská č.o. 39, Brno 
6. Přechod nájemního práva – XXXXXX 
7. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 

bytového jádra v bytě č. 23 situovaném v 6.podlaží domu č.o. 31 na ulici Labská 
v Brně“ 

8. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 13 situovaném ve 4.podlaží domu č.o. 41 na ulici Dunajská 
v Brně“ 

9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00067, OSS Brno 
10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00065, Michael Presl 
11. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
12. Žádost o zřízení parkovacích míst u prodejny Rynek 
13. Pozemek p.č. 140 k.ú. SL – souhlas s výstavbou plotu podle geodetického zaměření 
14. Stavba: Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 – žádost o vyjádření 
15. Pronájem pozemků pod garážovými dvory 
16. Skončení nájmu a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem p.č. 

2395/21 k.ú. Starý Lískovec – XXXXXX 
17. Skončení nájmu a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem p.č. 

2395/20 k.ú. Starý Lískovec – XXXXXX 
18. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad  
na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec ul. Osová 2“, VZMR – výběr 
zhotovitele 

19. Plán zimní údržby místních komunikací pro rok 2021-2022 
20. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2022 
21. Žádost Společenství vlastníků Mikuláškovo náměstí 572/11 o skácení 1 ks smrku 
22. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna 
23. Rozpočtové opatření č. 26 – změna vlastních příjmů, navýšení provozních výdajů 

v oddílu školství, školské služby, územní samospráva a na veřejné prostranství 



1. Úprava Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených 
městské části Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
úpravu textu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
svěřených městské části Brno-Starý Lískovec.  
Úprava Pravidel tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
2. Navýšení limitu finančních prostředků na opravy bytových jader bytů svěřených  
do správy MČ Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
 
1 / Finanční podíl OSBB na opravě bytového jádra ve výši 96 000 Kč s tím, že nájemce bytu 
provede se souhlasem OSBB opravu bytového jádra dle vlastních představ na vlastní náklady 
a po dokončení prací, kontrole, doložení daňových dokladů OSBB bude nájemci proplacen 
finanční podíl ve výši 96 000 Kč. 
 
2 / navýšení limitu finančních prostředků na standardní provedení opravy bytového jádra  
a elektroinstalace bez finančního podílu nájemce bytu v havarijních případech plně  
na náklady OSBB, nejvíce do výše 180 000 Kč (tato částka zahrnuje práce zednické, instalo  
a elektro), bez možnosti volby úprav a výběru zařizovacích předmětů ze strany nájemce 
předmětného bytu. 
 
3. Výše nájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
4. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 09 9 500 21 00021 na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Oprava bazénové vany včetně dlažby 
a obkladů v ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 k příkazní 
smlouvě č. 09 9 500 21 00021 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Oprava bazénové vany 
včetně dlažby a obkladů v ZŠ Labská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno-Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a firmou S-Invest 
s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171 zastoupenou Ing. Elišky Kudělkové, 
jednatelkou společnosti. 
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.  
Návrh dodatku č.1 k příkazní smlouvě je přílohou tohoto bodu jednání. 
 

5. Společný nájem k bytu č.23, Dunajská č.o. 39, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem k bytu č. XX, v bytovém domě  
na ulici Dunajská č. o. 39, Brno. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 31.10.2021.   
 



6. Přechod nájemního práva – XXXXXX 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s přechodem práva nájmu bytu k bytu  
č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 2, Brno-Starý Lískovec po zemřelém nájemci 
XXXXXX, nar. XXXXXX, na XXXXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX, nar. XXXXXX. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. XX, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 
2, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a XXXXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX, nar. XXXXXX, na dobu určitou, 2 roky, nájemné stanovené 
pro běžné obecní byty ve výši 95,20 Kč/m2/měsíc s tím, že částka bude každoročně 
navyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2021. 
 
7. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 23 situovaném v 6.podlaží domu č.o. 31 na ulici Labská v Brně“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 23 situovaném v 6.podlaží domu č. or. 
31 na ulici Labská v Brně“ provedla společnost: OSS Brno, s.r.o., Holandská 2, 639 00 Brno, 
jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 
199.051,59 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
8. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy 
bytového jádra v bytě č. 13 situovaném ve 4.podlaží domu č.o. 41 na ulici Dunajská v Brně“ 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení opravy bytového jádra v bytě č. 13 situovaném ve 4.podlaží domu č. or. 
41 na ulici Dunajská v Brně“ provedla společnost: Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 
Řícmanice, jako nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny  
ve výši 178.567,68 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo s vybranou společností bude uzavřena dle Radou městské části Brno-Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav bytových jader. 
 
9. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00067, OSS Brno 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00067 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele OSS Brno, s.r.o., Holandská 2, 639 00 Brno, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 23, nacházejícím se v 6. podlaží domu č. or. 31 ulice Labská v Brně v celkové ceně 
199.051,59 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 21 00067 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.10.2021. 
 



10. Smlouva o dílo č. 09 9 400 21 00065, Michael Presl 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 09 9 400 
21 00065 mezi stranami Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, 
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným, Oderská 4, 625 00 Brno na straně 
objednatele Michael Presl, Havlíčkova 275, 661 01 Řícmanice, na straně zhotovitele, kde 
předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách bytového jádra 
bytu č. 13, nacházejícím se ve 4. podlaží domu č. or. 41 ulice Dunajská v Brně v celkové ceně 
178.567,68 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 21 00065 smluvním 
stranám k podpisu v termínu do 31.10.2021. 
 
11. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních 
děl, číslo smlouvy VP_2021_144849, která je nedílnou přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje starostu podpisem této smlouvy ke dni 20.10.2021. 
 
12. Žádost o zřízení parkovacích míst u prodejny Rynek 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s vyhrazením parkovacích míst na veřejně 
přístupné účelové komunikaci s omezením, která je přístupovou komunikací k zásobovacímu 
dvoru obchodního areálu ul. Kurská. 
Ukládá OVŠ sdělit usnesení žadateli. 
 
13. Pozemek p.č. 140 k.ú. SL – souhlas s výstavbou plotu podle geodetického zaměření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výstavbou nového oplocení podle podkladů 
geodetické kanceláře G.K.S. spol. s r. o., IČ 49975421, Jeronýmova 8, Brno, a tedy na hranici 
mezi pozemkem p. č. 140 ve vlastnictví SmB a pozemky p. č. 141, 142/1  
ve vlastnictví společnost JORK s r. o. podle katastrální mapy. 
Ukládá OVš sdělit usnesení žadateli do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.     
 
14. Stavba: Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 – žádost o vyjádření 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se stavbou Brno, Vltavská, obnova VN 214, 215 
podle projektové dokumentace zhotovené společností Puttner s r. o., Šumavská 416/15, 
Brno, úprava zaslána 20. 9. 2021, pouze za podmínky, že přes všechny zpevněné plochy při 
výše označené stavbě – hlavní komunikaci ul. Vltavské, Osové, všechny odbočné asfaltové 
komunikace, asfaltové a dlážděné chodníky – bude křížení provedeno protlaky, bez narušení 
jejich povrchu. 
Ukládá OVš zaslat kompletní podklady tohoto materiálu Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu 
úseku 4.náměstka primátorky statutárního města Brna, ukládá OVš sdělit usnesení žadateli 
do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.   
 



15. Pronájem pozemků pod garážovými dvory 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  
1) s ukončením stávajících nájemních smluv dohodou k nejbližšímu možnému datu, event. 
výpovědí s obecnou 3měsíční výpovědní lhůtou:  

a) manželům Stanislavě a Jaroslavu Havelkovým, bytem prvá Vídeňská 268/58, Brno  
a druhý Souhrady 669/14, Brno – smlouva čj. 09 2 500 15 00137,  

b)  Stanislavu Simbartlovi, bytem Laudova 1385/31, Praha – smlouva čj. 09 2 500 08 00104  
c)  Jindřišce Mazáčové, bytem Bosonožská 322/17, Brno (pan Svatomír Mazáč zemřel) – 

smlouva čj. 09 2 500 15 00040,   
c)  Jaroslavě a Daliboru Indrovým, bytem ulice Kosmonautů 546/17, Brno, smlouva čj. 09 

2 500 15 000204,  
d)  Jaroslavu Přichystalovi, bytem Klecandova 706/5, Brno – smlouva čj. 09 2 500 15 

002865, 
e) Jaromíru Kuchaříkovi, bytem Floriánská 653, Jaroměřice nad Rokytnou – smlouva čj. 09 

2 500 05 00023 
f) Janě a Rudolfu Veselým, bytem Irkutská 316/4, Brno – smlouva č. 09 2 500 15 00117  

 
  

2) s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti – ideálních částí pozemku pod garážovými dvory 
v k. ú. Starý Lískovec mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
zastoupeným starostou Mgr. Vladanem Krásným a vlastníky garáží: 

pozemek pod garáž. dvorem  

p. č. 
celková 
výměra v m 2 

ideální 
podíl 

subjekt (budoucí nájemce) 

1943 758 1/52 
Havelková Stanislava, U Pošty 280/3, Brno  
Blažková Gabriela, Souhrady 669/14, Brno 

2395/20 353 1/22 Blažek Jiří, Vaňhalova 394/7, Brno 

2395/20 353 1/22 
Mazáčová Jindřiška, Bosonožská 322/17, Brno 
Javůrková Simona, Zdaru 1507/4, Praha 

2527/1 688 1/76 Indrovi Dalibor a Vojtěch, U Stadionu 1778/27, Kuřim 

2635 393 1/26 Hrdlička Miroslav, Kyjevská 289/3, Brno 

2635 393 1/26 Zálešák Pavel, Kyjevská 309/15, Brno 

2707 714 1/55 Urbánková Iveta, Blišice 128, Koryčany 

2707 714 1/55 Daňková Hana, Čermákova 501/20, Brno 

 
Ukládá OVš předložit výpovědi starostovi MČ k podpisu, event. uzavřít dohody o ukončení 
nájmu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 16. 8. 2017 pod č. 12/87, podpisem 
byla pověřena vedoucí OVš a vyzvat nové nájemce k uzavření smluv o nájmu části pozemku 
pod garážovými dvory podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod 
bodem č. 4/119 do 15 dnů po vyhotovení zápisu z 85. schůze rady MČ.  
Podpisem nájemních smluv byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena Bc. 
Eva Novosádová, vedoucí OVš. 
 
 



16. Skončení nájmu a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem p.č. 
2395/21 k.ú. Starý Lískovec – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/21 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s panem XXXXXX, bytem 
ulice Kosmonautů 415/7, Brno k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené 
radou MČ dne 16. 8. 2017 bod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/20) 
pozemku o celkové výměře 390 m2 pod garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. 
KN 2395/21 k. ú. Starý Lískovec, mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem XXXXXX, bytem XXXXXX, Brno 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119.  
Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena vedoucí 
OVš. 
 
17. Skončení nájmu a nová smlouva o pronájmu pozemku pod garážovým dvorem p.č. 
2395/20 k.ú. Starý Lískovec – XXXXXX 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ideálního podílu 
pozemku p. č. 2395/20 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem s panem XXXXXX, bytem 
XXXXXX, Brno k nejbližšímu možnému datu podle vzorové dohody schválené radou MČ dne 
16. 8. 2017 bod č. 12/87, podpisem dohod byla pověřena vedoucí OVš. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu (1/22) 
pozemku o celkové výměře 353 m2 pod garážovým dvorem zbudovaným na pozemku p. č. 
KN 2395/20 k. ú. Starý Lískovec, mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec, 
zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem Krásným a panem XXXXXX, bytem XXXXXX, Brno 
podle vzorové smlouvy schválené Radou MČ dne 16. 7. 2014 pod bodem č. 4/119.  
Podpisem smlouvy byla usnesením Rady MČ č. 8/37 ze dne 27. 1. 2016 pověřena vedoucí 
OVš. 
 
18. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice 
a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec ul. Osová 2“, VZMR – výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec ul. Osová 2“ – pořadí uchazečů dle ceny 
 

Uchazeč Cena bez DPH v Kč Pořadí 

A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 
Modřice, IČ 03894231 

272 018,41 1. 

 
Schvaluje dle předložené cenové nabídky ze dne 13. 10. 2021, prvního v pořadí dle ceny 
zhotovitele díla společnost A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231  
a smlouvu o dílo č. 09 9 500 21 00080 uzavíranou mezi objednatelem Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, zast. starostou Mgr. Vladanem Krásným, 
Oderská 4, 625 00 Brno a A+J ploty s.r.o., Brněnská 1066, 664 42 Modřice, IČ 03894231,  



na „Demolice a výstavba klecových kontejnerových stání na komunální odpad na veřejných 
prostranstvích MČ Brno–Starý Lískovec ul. Osová 2“. 
Smlouva je autorizovanou přílohou tohoto jednání. 
Ukládá odboru všeobecnému seznámit s výsledkem zájemce, kteří podali cenovou nabídku  
a předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu. 
 
19. Plán zimní údržby místních komunikací pro rok 2021-2022 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem údržby místních komunikací v zimním 
období 2021–2022“ v městské části Brno–Starý Lískovec pro zimní období 11/21–03/22. 
Zhotovitelem dle smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby 
Žabovřesky, spol. s. r. o., pro objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý 
Lískovec. Plán zimní údržby místních komunikací tvoří nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zajistit podpis protistrany. 
 
20. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2022 
 
Rada MČ Brno–Starý Lískovec souhlasí s „Plánem blokového čištění místních komunikací  
a ZÁKOSu pro rok 2022“ v městské části Brno–Starý Lískovec. Zhotovitelem dle SOD č. 09 
9 500 09 00036 ze dne 20. 04. 2009 je F. C. C. Služby Žabovřesky, spol. s. r. o., pro 
objednatele Statutární město Brno, městskou část Brno–Starý Lískovec. Pověřuje starostu 
jeho podpisem. Plán blokového čištění místních komunikací a ZÁKOSu pro rok 2022 tvoří 
nedílnou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OVš zajistit zveřejnění ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách 
Starého Lískovce do března 2022. 
 
21. Žádost Společenství vlastníků Mikuláškovo náměstí 572/11 o skácení 1 ks smrku 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks smrku ztepilého, rostoucího  
ve veřejné zeleni p. č. 2743/5 k. ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí 11, dle žádosti 
Společenství vlastníků Mikuláškovo náměstí 572/11, 625 00 Brno (č. j. MCBSLI/02346/21)  
a Znaleckého posudku č. 560-3/2021. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 3. 11. 2021.  
 
22. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství města Brna, s výjimkou  

1) Čl. 2, písm. a) u něhož upozorňuje na technickou chybu v pojmu „vozidla na konci 
životnosti“, který dle § 3 odst. 1 písm. k) z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, zní „vozidlo s ukončenou životností“;  

2) Čl. 2 písm. g) u něhož požaduje ponechání stávající úpravy z OZV č. 4/2016 „stálé 
stanoviště pro trvalé umístění sběrných nádob určuje a na své náklady zřizuje vlastník 
objektu po dohodě s vlastníkem pozemku“;  



3) Čl. 8 odst. 3) u něhož navrhuje doplnit možnost provést úhradu převodem na účet.   
 
23. Rozpočtové opatření č. 26 – změna vlastních příjmů, navýšení provozních výdajů 
v oddílu školství, školské služby, územní samospráva a na veřejné prostranství 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 26, které je přílohou tohoto bodu jednání. 
Pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 
 

  


