
Informace z usnesení XIV. Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 26.června 2013 
 
1. Zpráva Finančního výboru za období V.-VI./2013 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru  
za období V. – VI./2013. 
 
 
2. Rozpočtové opatření č.13 – finanční vypořádání s městem za rok 2012 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
  
 
3. Vyjádření k odkupu pozemku p.č. 2398 a částí pozemků p.č. 2390 a 2405/1 všechny 
k.ú. Starý Lískovec – restaurace DON – p.Grolig 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 2398 a části 
pozemku p. č. 2405/1 (8 m2) oba k. ú. Starý Lískovec pod restaurací DON a vstupem do 
I. podzemního podlaží p. Janu Groligovi – vlastníku těchto objektů. 
Nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 2390 (52 m2) k. ú. Starý Lískovec. 
 
 
4. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru. 

 
5. Darovací smlouva 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření darovací smlouvy   mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně dárce a obcí 
Libiš, IČ: 00662241, se sídlem Mělnická 579, 277 11 Libiš, na straně obdarované. 
Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč  
na humanitární a sociální účely. Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání.                  
Ukládá OVV zajistit uzavření darovací smlouvy. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 18 – transfer obci postižené povodní 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
  
 
7. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Zastupitel pan Boris Hrabovský vznesl několik připomínek a žádá na ně odpověď: 
 
1. I když byla provedena kolaudace v loňském roce v prostoru u polikliniky, vyskytují se stále 
závažné nedostatky na provedené stavbě. 
 a) Při prudkém dešti stále zatéká do výtahu, viz. mokré stěny. 
 b) Propadání podlahy před vchodem k výtahu (novinový stánek) -> výskyt kaluží 



 c) Podlaha ve výtahu ve špatném stavu – zvlňuje se 
 d) Místy uvolněná dlažba 
 
2. Nedokončení chodníku za poštou. Vozíčkáři se ptají proč to tak je. 
 
3. Propadlý chodník na Ulici Kosmonautů před vchodem č.3 – při dešti výskyt neprůchozí 
kaluže 
 
 
Předběžný termín XV.ZMČ byl stanoven na středu 25.9.2013 v 17 hodin. 
 
 
 


