
Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 
 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 4 na ul. Labská 3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 4 v bytovém 
domě na ulici Labská 3 v Brně – Starém Lískovci na dobu určitou tří let od 1.5.2009   do 30.4. 
2012 pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 
30.4.2009. 
 
2. Dohoda o zániku nájmu kbytu č. P5, Labská 33 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00071 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. P5, o velikosti 3+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.33 v Brně – Starém 
Lískovci 
 
3. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Vltavská 8 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
42 840,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.5, v bytovém domě 
na ulici Vltavská č.o.8 z důvodu skončení nájmu bytu. 
 
4. Dunajská 37-45 – Protokoly o změně díla – změnové listy č. 1-7 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s článkem I., odst. 1.8.1 smlouvy o dílo č. 
09 9 400 08 00136 s Protokoly o změně díla – změnovými listy č. 1,2,3,4,5,6 a 7, které tvoří 
autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. 
 
5. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 1, Vltavská 19“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 1 situovaném v 1. podlaží domu č.or. 19 na ulici Vltavská 
v Brně“  byl vybrán uchazeč: Šustr Vratislav, Babice nad Svitavou 331 , jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 208 737,- Kč včetně DPH. 
 
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské části Brno – Starý 
Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
 

6. Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu 
usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
celkem 5 324,- Kč z částky poplatku z prodlení   5 324,- Kč nájemci bytu č. 26 na ulici 
Labská č.o. 21 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 30.6.2009 a ukládá Odboru správy budov a 
bytů informovat nájemce o unesení.  
  
 
 

 



7. Montáž klimatizace do kanceláří na OSBB, Kurská 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodání a montáž klimatizace do kanceláří č. 3 a 5 
v budově  Odboru správy budov a bytů, Kurská 1,    625 00 Brno, firmou JM Klima s.r.o., 
Tyršova 258, 664 42 Modřice v cenové kalkulaci 53 497,64,-Kč včetně DPH a ukládá odboru 
finančnímu převést finanční prostředky ve výši 53 497,64,- Kč na dodání a montáž 
klimatizace do kanceláří č. 3 a 5 v budově Odboru správy budov a bytů, Kurská 1, 625 00 
Brno. 
 
8. Znovuprojednání Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 99 

00723 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 3 přijatém na 62. schůzi konané dne 
4.3.2009 a pověřuje Odbor správy budov a bytů  předložit Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 09 2 500 99 00723 smluvním stranám k podpisu do 30.4.2009. 
 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bezbariérovému bytu č. 13, o velikosti 1+kk, 
v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17, v Brně – Starém Lískovci a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bezbariérovému bytu č.13, o velikosti 1+kk, v domě    
zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17, v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou za 
podmínky, že ukončí nájem stávajícího bytu v bytovém domě na ulici V Újezdech č.o. 3, 
Brno. Dále pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.5.2009.   

 

10. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů Dunajská č.o.43, Brno a  Uzbecká 
č.o.20, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.9, o velikosti 3+1, 
v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.43, Brno dle smluvních podmínek předchozího  
nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu   na   dobu   neurčitou, regulované nájemné. Dále pověřuje 
OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2009.   
 
11. Výměna bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů  Sevastopolská č.o.7 a  Boettingrova 
č.o.11, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.39, o velikosti 1+0, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.7, Brno dle smluvních podmínek předchozího  
nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu   na   dobu   neurčitou,  regulované  nájemné. Dále 
pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2009. 
 
 

 

 

 

 

 



12.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů Labská č.o.35, Brno a  Sevastopolská 
č.o.11, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o.35, Brno dle smluvních podmínek předchozího  nájemce, tj. smlouva o nájmu 
bytu   na   dobu   neurčitou,  regulované  nájemné a uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu 
č.36, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.11, Brno dle smluvních podmínek 
předchozího  nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu   na   dobu   neurčitou,  regulované  nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2009. 
 
13. Výměna bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů Dunajská č.o.45, Brno a  Žitná č.o.13, 
Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o.45, Brno dle smluvních podmínek předchozího  nájemce, tj. 
smlouva o nájmu bytu   na   dobu   neurčitou,  regulované  nájemné. Pověřuje OSBB 
předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 6. 2009.   
 

14. Přechod nájemního práva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. 12, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o.17, Brno-Starý Lískovec po úmrtí nájemce. Schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu  č. 12, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.17, Brno-Starý Lískovec, na 
dobu neurčitou, regulované nájemné. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.5.2009.  
 
15. Přechod nájemního práva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č. č. 15 v bytovém domě 
na ulici Mikuláškovo nám. č.o. 16, Brno – Starý Lískovec na manželku po úmrtí nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 15 v bytovém domě na ulici 
Mikuláškovo nám. č.o.16, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.  
 
16. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 40, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská  č.o. 3, Brno-Starý Lískovec  na manžela, po trvalém odstěhování nájemce 
a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 40, v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská  č.o. 3, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.  
 
17. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 16, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 35, Brno-Starý Lískovec na syna, po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 16, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 
35, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi. Pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.   



18. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 17, v bytovém domě 
Vltavská č.o. 17, Brno-Starý Lískovec na syna, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 17, v bytovém domě Vltavská č.o. 17, Brno-Starý 
Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.   
 
19. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 708 občanského zákoníku, k bytu č. 2, v bytovém domě na 
ulici Kosmonautů č.o. 11, Brno-Starý Lískovec na manželku, po trvalém odstěhování nájemce 
a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 2, v bytovém domě na ulici 
Kosmonautů č.o. 11, Brno-Starý Lískovec, na dobu určitou dvou let, regulované nájemné. 
Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.  
 
 

20. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č.6, v bytovém domě na 
ulici Sevastopolská  č.o. 5, Brno-Starý Lískovec na vnuka po úmrtí nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č.6, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 5, 
Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.5.2009.   
 
21. Návrh stavební uzávěry v k.ú. Starý Lískovec a Bohunice 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 

 

22. SOD č. 09 9 500 09 00036 – Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch na 

území MČ Brno – Starý Lískovec 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje SOD č. 09 9 500 09 00036, která má být 
uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 
9, zastoupenou starostou MČ panem Vladanem Krásným a firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, 
s.r.o., se sídlem Korejská 4, 616 00 Brno, zastoupenou jednatelem Pavlem Graclem. 
Předmětem díla smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00036 je čištění komunikací a ostatních 
dopravních ploch na území MČ Brno – Starý Lískovec. Tato smlouva je nedílnou přílohou 
tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jejím podpisem do 30.4.2009. 
 
23. Souhlas s dalším užíváním veřejného prostranství u polikliniky pro stánkový prodej 

po 31.5.2009 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dalším užíváním veřejného prostranství u 
polikliniky na ul. U Pošty pro stánkový prodej od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009. 

 

 



24. Žádost o souhlas s opětným zřízením předzahrádky před cukrárnou Kurská 7 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s opětným zřízením předzahrádky před cukrárnou v 
objektu Kurská 7, Brno, se zabranou plochou 35 m2 na období od dubna do října 2009. 

 

25. Návrh objednávky č. 37/2009 na dodání (nákup) odpadkových košů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  objednávku č. 37/2009, kterou objednatel 
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, objednává u dodavatele 
Komunální technika, s.r.o., se sídlem Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem, za těchto 
podmínek: 
1)předmět objednávky – 34 ks odpadkových košů Kopenhagen 70 l v barvě RAL 6005 (tmavě 
zelená) a 34 ks sloupků pro koše včetně zátky 150 cm 
2)termín dodání –  od 1.5.2009 do 31.5.2009  
3)cena bez DPH 106 760,- Kč, DPH 19% 20 284,40 Kč, celkem po zaokr. 127 045,- Kč 
 
a pověřuje odbor všeobecný předložit uvedenou objednávku starostovi k podpisu do 
24.4.2009. 
 
26. Návrh SOD č. 09 9 500 09 00038 na dodání (nákup) a montáž laviček 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00038, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec a společností 
KARIM, s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu 
tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – dodání a montáž 16 ks laviček Sonáta, z toho 3 ks AU056P a 13 ks 
AU057P 
2)doba plnění – od 15.5.2009 do 10.6.2009 
3)cena za dílo bez DPH 131 470,- Kč, DPH 19% 24 979,30 Kč, celkem 156 449,30 Kč 
 
a pověřuje odbor všeobecný předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám k podpisu 
do 30.4.2009. 
 
27. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku , Uzavření nové smlouvy o nájmu pozemku  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uzavřením : 
 
1.dohody o skončení smlouvy čj.: P-32/97 o nájmu pozemku ke dni 30. dubna 2009 
 
2. smlouvy na pronájem části pozemku p. č. KN 2923/1 k. ú. Starý Lískovec mezi MČ Brno – 
Starý Lískovec a novým nájemcem od 1. května 2009 podle návrhu, který je přílohou zprávy.  
 
Pověřuje starostu jejich podpisem a ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu do 24. 4. 2009. 
 
28. Žádost o slevu  na nájemném za pronájem pozemků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s poskytnutím slevy za pronájem užívaných 
pozemků. 
 
 



29. Vyjádření MČ Brno – Starý Lískovec k žádosti – Účely územního souhlasu se 

stavebními úpravami distribučního vedení NN 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pozemky p. č. KN 5, 54/1, 54/3, 54/5 a 
1746/1 v k. ú. Starý Lískovec   byly dotčeny rekonstrukcí distribuční sítě NN v koordinaci 
s dobudováním oddílného kanalizačního systému v lokalitě Svah a Elišky Přemyslovny a 
žádá o zrušení nadzemního vedení a jeho umístění pod zem. 
 
30. Pronájem pozemku garážového dvora a pozemku pod garáží 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením : 
 

1. dohod o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 98 00105 na pozemek 
pod garáží a č. 09 2 500 99 01104 na pronájem alikvotní části garážového dvora uzavřené  na 
pronájem ideálního podílu jedné jednadvacetiny pozemku garážového dvora zbudovaného na 
pozemku  p. č. KN 2192 k.ú. Starý Lískovec k datu 30. 4. 2009 a 

2. smluv o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné jednadvacetiny  
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2192 a na pronájem pozemku 
pod garáží p. č.KN 2179  od 1.5.2009 podle návrhů, které jsou přílohou zprávy. 
Pověřuje starostu  jejich podpisem a ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu do 24. 4. 2009. 
 
31. Pronájem pozemků v k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá  na svém usnesení z 57. schůze Rady městské části Brno-
Starý Lískovec ze dne 15. 6. 2005 a bodu 9/57 a souhlasí s pronájmem následujících 
pozemků p. č. KN  k. ú. Starý Lískovec:1757/3, 1757/15, 1757/27, 1762/7, 3082, 3169, 3174, 
3187, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 1760/2, 1762/1, 1848/16, 1848/18, 1848/70, 
1848/72, 1848/102, z  úrovně města. 
 
 
32. Udělení souhlasu ke zřízení speciálních tříd na ZŠ Bosonožská 9 pro žáky se 

zdravotním postižením 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje zřízení speciální třídy čtvrtého ročníku  pro žáky 
se zdravotním postižením  na Základní škole  Bosonožská 9.  
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje zřízení speciální třídy třetího ročníku pro žáky se 
zdravotním postižením na Základní škole Bosonožská 9. 
 
 

33. Žádost o finanční podporu občanského sdružení APLA –JM o.s. 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec neschvaluje poskytnutí finanční dotace občanskému 
sdružení APLA – JM o.s. 
 
 

34. Zpráva o činnosti PO 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých 
příspěvkových organizací, které jsou přílohou tohoto bodu jednání. 
 



35. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 30 o velikosti 
2+0 na ul Dunajská 45. Ukládá OVV podat  žalobu o vyklizení bytu u Městského soudu 
v Brně, bezodkladně.  
 
36. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu 
č.3 o velikosti 3+1na ul. Labská 5 v Brně.  Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, 
JUDr.Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady   exekuce činí  včetně 19% 
DPH16 065,- Kč. 
 
37. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu  č. 23 o velikosti 
3+1 na ul. Kosmonautů 9 v Brně  a  č. 5 o velikosti 2+1 na ul.  Sevastopolská 3 v Brně. 
 
38. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec neschvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 31 o 
velikosti 2+0 na ul. Sevastopolská 5 v Brně, která byla  doručena dne 17.12.2008. 
 
39. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 08 00136 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 dle ustanovení § 536 a 
následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění, v souladu 
s ustanovením článku 1.8. a bodu 19.4. smlouvy o dílo č. 09 9 400 08 00136 ze dne 18.9.2008 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2008, Dodatku č. 2 ze dne 12.2.2009 a Dodatku č. 3  ze 
dne 12.3.2009. Dodatek č. 4 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje OSBB 
předložit Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 08 00136 smluvním stranám k podpisu  
v termínu  do 30.4.2009. 
 
 

40. Pověření k rozhodování o uzavírání nájemních smluv v nebytových prostorách 

hasičské zbrojnice v MČ Brno– Starý Lískovec 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pověření k rozhodování o 
uzavírání nájemních smluv mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec na 
straně pronajímatele a jiným subjektem na straně nájemce, kdy předmětem nájmu jsou 
nebytové prostory situované v 1. poschodí, a to sál o výměře 80.91 m2 a sociální zařízení 
v objektu č.p. 603, č.o. 5 na ulici Točná v Brně. Cena za pronájem je stanovena na 238,-Kč/ 
60 min vč. DPH, za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy, která je  přílohou tohoto 
usnesení a která bude pro tyto účely uzavírána. Toto rozhodnutí je účinné od 16.4.2009. 
 
 

 

 



41. Revokace usnesení č. 30/65 RMČ ze dne 31.3.2009 a návrh SOD č. 09 9 500 09 00035 

– vypracování projektové dokumentace vícegeneračního hřiště Bosonožská 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec revokuje svoje usnesení č. č. 30/65 RMČ ze dne 
31.3.2009, kterým byla schválena smlouva o dílo č. 09 9 500 09 00035 a schvaluje návrh 
SOD č. 09 9 500 09 00035 v upraveném znění, která má být uzavřena mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec,  Klobásova 9, 625 00 Brno, 
zastoupenou starostou Vladanem Krásným a firmou ESBE architects, s.r.o., Čelakovského 
1044, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupenou Ing. Luďkem Budíkem, jednatelem firmy, jejímž 
předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a provádění inženýrských činností při 
akci „ Projektová dokumentace vícegeneračního hřiště Bosonožská, Brno -  Starý Lískovec“. 
 
42. Zpráva Finančního výboru 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec pověřuje starostu MČ v souladu s Pravidly pro výběr 
dodavatelů zadat odborné firmě poskytující auditorské služby provedení finanční analýzy 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 v období let 
2001-2006, a to na základě podkladů projednaných Finančním výborem.  
 
 

 

 

 

 
 

 
 


