
Informace z usnesení 76. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 8.7.2009 

 
1. Pronájem volných bytů předem opravených 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ulici 
Osová č.o. 2, Brno – Starý Lískovec, velikost 3+1, s úhradou ceny oprav ve výši 369 601,- 
Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č.  009/09  
a dále schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 369 601,- Kč, Smlouvy o 
budoucí smlouvě o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý 
Lískovec Smlouvy o nájmu bytu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 38 v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 8, Brno – Starý Lískovec, velikost 1+kk,  s úhradou ceny oprav ve výši 195 662,- 
Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 010/09  
a dále schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 195 662,- Kč, Smlouvy o 
budoucí smlouvě  o nájmu bytu a po úhradě výše uvedené částky Městské části Brno – Starý 
Lískovec Smlouvy o nájmu bytu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č.12 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o.21, Brno – Starý Lískovec, velikost 3+1, byt předem neopravený, potřebné opravy 
v bytě v celkové ceně cca 300 – 400 tis. Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, 
regulované nájemné, registrace č.011/09. 

 Dále pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a Smlouvy  o  budoucí   smlouvě  
smluvním stranám k podpisu do 31.7 .2009a OSBB předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 30.9.2009.   

2. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) – dodatky ke smlouvě o 

nájmu bytu – seznam nájemců 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  poskytnutí slevy z  nájemného  od 1.8.2009  po 
dobu 100 měsíců ( cena díla / 100 měsíců = měsíční sleva na nájemném ) nájemcům, kteří 
provedli výměnu oken na vlastní náklady v domech, kde byla schválena tzv. hromadná 
instalace plastových oken, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Nájemcům, kteří mají dluh na nájemném a plnění poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu bude sleva poskytnuta až po zaplacení dluhu. Dále schvaluje text dodatku  ke 
smlouvě o nájmu bytu , která je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje 
OSBB předložit dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu plastových oken, smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009. 
 
3. Společný nájem k bytu č. 16 v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o.13  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č.16 v bytovém domě na 
ulici Kosmonautů č.o. 13, Brno–Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k  bytu č. 16 v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 13,  Brno – Starý Lískovec dle  
smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
31.8.2009.  



 
4. 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. 28, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o.41, Brno – Starý Lískovec, po nájemci  na manžela po trvalém odstěhování 
nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 28, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o.41, Brno-Starý Lískovec, na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje 
OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31.8.2009. 
 
5. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemcem bytu Labská č.o.15, 
Brno a nájemcem bytu Kurská č.o. 2, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k č.14, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.15, Brno dle smluvních 
podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec      a 
nájemci a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 2, Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu 
bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2009. 
 
6. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemcem bytu Sevastopolská 
č.o.1, Brno a nájemcem bytu  Axmanova č.o. 2, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.1, Brno dle 
smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30. 9. 2009. 
 
7.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemcem bytu Vltavská č.o.17, 
Brno a nájemcem bytu Třída Generála Píky č.o.9, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k bytu č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.17, Brno dle 
smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou,  
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30. 9. 2009. 
 
 

 

 

 

 

 



8. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi Nikol Valešovou, nar. 
28.1.1979, Vltavská č.o.8, Brno, Ivetou Plachetkovou, nar.16.12.1979, Koniklecová č.o. 4, 
Brno a Hanou Panáčkovou, nar. 4.2.1983, Kšírova č.o.164/319, Brno a dále schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.19, o velikosti 2+0, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o.8, Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu 
na dobu neurčitou,  regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno - Starý Lískovec a Hanou Panáčkovou, nar. 4.2.1983. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2009 . 
 
9. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi nájemce bytu  Labská č.o.33, 
Brno a nájemcem bytu Buzkova 1, Brno a nájemcem bytuKosmonautů č.o.13, Brno a 
neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k č.30, o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici 
Labská č.o.33, Brno Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemcem bytu Kosmonautů č.o.13, Brno a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.14, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o.13, Brno mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec nájemci. Pověřuje OSBB vyzvat 
nájemce bytu č. 30, o velikosti 4+1 v bytovém domě na ulici Labská č.o. 33 , Brno k vrácení 
uvedeného bytu do  31.8.2009. 
 
10. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytuLabská č.o.37, 
Brno a nájemcem bytu Molákova č.o. 15, Brno a nájemcem bytuKomprdova č.o. 21, Brno a 
dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.6, o velikosti 3+1, v bytovém domě 
na ulici Labská č.o.37, Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o 
nájmu bytu na dobu neurčitou,  regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 9. 2009.   
 
11. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemcem bytu Labská č.o.35, 
Brno a  nájemcem  bytu Pod Nemocnicí č.o.585/37, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu  k bytu č.17, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.35 dle 
smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou,  
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec  
a  Ivankou Kohlovou, nar. 27.11.1945. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním 
stranám k podpisu do 31. 8. 2009.   
 
12. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, Kosmonautů č.o.13, 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 21 
v bytovém domě  na ulici  Kosmonautů č.o. 13   v Brně – Starém Lískovci na dobu neurčitou, 
regulované nájemné a nájemcem a pověřuje OSBB předložit Smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.7.2009. 
 
 
 
 



Před projednáváním bodu č. 13. se na RMČ dostavil pan starosta. 
 
13. Žádost o vrácení kauce –  Dunajská č.o.43 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vrácení kauce  k bytu č. 6 v bytovém domě na ulici 
Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci a to v částce 10,309,24 Kč  + zúročení 2% za rok 
2009.  
 
14. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 22, Sevastopolská 7 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00101 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 22, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.7 v Brně – 
Starém Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemcem a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 
00101 smluvním stranám k podpisu do 15.7.2009. 
 
15. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 21, Sevastopolská č.o. 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00113 o zániku nájmu 
k bytu č. 21 o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 9 v Brně – Starém 
Lískovci uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 09 00101 
smluvním stranám k podpisu do 15.7.2009. 
 
16. Žádost s společnou dotaci Sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných hasičů 

_ SPORT 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje dotaci  pro   SDH  Starý Lískovec z rozpočtu 
městské části ve výši 10 000,- Kč na rok 2009  na základě Smlouvy o poskytnutí dotace  
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
17. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 70277/2007 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o přenechání majetku 
do užívání č. 70277/2007 uzavřenou mezi MPSV ČR a MČ Brno – Starý Lískovec a 
pověřuje starostu MČ jeho podpisem do 10.7.2009. 
 
18. Nákup laviček a odpadkových košů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  realizaci nových laviček Sonáta od společnosti 
KARIM, spol. s r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín a odpadkových košů Kopenhagen od 
společnosti Komunální technika, s.r.o., za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem a ukládá  
odboru finančnímu zpracovat rozpočtové opatření na převedení finančních prostředků 
z oddílu/položky 3745/5169 služby veřejné zeleně na 3745/5137 nákup DKP ve výši 323 000 
Kč a předložit radě městské části ke schválení do 22.7.2009 a odboru všeobecnému předložit 
ke schválení smlouvy o dílo/objednávky do 31.8.2009. 
 
 

 

 

 



19. Pronájem pozemku pod garáží – materiál k bodu č. 8/28 ze dne 30.1.2008 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením aktualizované smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem pozemku pod garáží  p. č. KN 1666/19 k. ú. Starý Lískovec 
uzavřené mezi MČ Brno-Starý Lískovec a nájemcem, bytem V Zahradách 598, 671 82 
Dobšice. Smlouva o nájmu nemovitosti je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá odboru 
všeobecnému předložit smlouvu p. starostovi k podpisu po vyhotovení zápisu z jednání RMČ 
Brno-Starý Lískovec.  
 
20. Výběr firmy pro zpracování projektové dokumentace – „Vybudování chodníku 

v lokalit ě Labská 19 – Vltavská 5“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí ukončení výběrového řízení na cenovou 
nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci ,,Vybudování chodníku v lokalitě 
Labská 19-Vltavská 5 v Brně-Starém Lískovci ¨a schvaluje níže uvedené firmy pro nové 
výběrové řízení na podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci 
,,Vybudování chodníku v lokalitě Labská 19 – Vltavská 5 v Brně-Starém Lískovci“  
 
Firmy: 
 
H. K. U. , spol. s r. o., Záhumní 24 , 624 00 Brno 
 
Ing. Jiří Šlanhof, Bezručova 1558/7, 678 01 Blansko 
 
Pam Arch s.r.o, Ing.arch.  Robert Ševčík, Ječná 29a, 621 00 Brno 
 
Ukládá OVš vyzvat vybrané firmy k zaslání cenové nabídky na zpracování projektové 
dokumentace na akci ,,Vybudování chodníku v lokalitě Labská 19-Vltavská 5 v Brně-Starém 
Lískovci dle podmínek schválených RMČ na 70. schůzi konané dne 13. května 2009 pod 
bodem č. 19/70. 
 
21. Záměr – rozšíření a oprava stávající zídky U Hřiště 9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí  s investičním záměrem akce  ,,Rozšíření a oprava 
stávající opěrné zídky U Hřiště 9.“ 
 
22. Výběr firmy pro zpracování projektové dokumentace „Řešení a realizace odvodnění 

svahu v lokalitě Oderská“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá tento materiál a ukládá OVš jeho dopracování.  
 
23. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení k akci 

„Brno – Kroupova, Klobásova, Máchalova – rekonstrukce plynovodu a přípojek“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s tím, že pozemky p. č. KN 455/1, 455/2, 456, 461/1, 514, 588 k.ú. Starý Lískovec 
budou dotčeny akcí Stavba: ,,Brno-Kroupova, Klobásova, Máchalova-rekonstrukce 
plynovodu a přípojek“  a bude se k nim vázat věcné břemeno uložení inženýrských sítí-vedení 
plynovodu. 
 

 



24. Povolování vyhrazeného parkovacího stání 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 

1) revokuje  

usnesení č. 34/37 ze dne 23. 4. 2008,  

2) doporučuje 

z důvodu kritického nedostatku parkovacích míst v MČ Brno – Starý Lískovec vydat 
rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkovacího stání  

a) občanům – držitelům průkazů ZTP a ZTP/P pouze v případě, že: 

- jsou imobilní nebo používají k chůzi ortopedické pomůcky a mají značně omezenou 
hybnost dolních končetin a to jen tehdy, je-li držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P sám 
řidičem vozidla;  

–  jsou mentálně postiženi a potřebují neustálý doprovod nebo dohled jiné osoby,  

b) firmám a občanům vydat povolení vyhrazeného parkovacího místa pouze mimo obytnou 
zónu (tj. mimo parkoviště u bytových domů – např. parkoviště při ulici Akademická)  

přičemž se vždy musí jednat o subjekt, který má trvalé bydliště nebo sídlo v MČ Brno – Starý 
Lískovec,  

3)  doporučuje  

nevydávat rozhodnutí povolení vyhrazeného parkovacího stání žadateli, který je vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem garáže nebo garážového stání. 

4) doporučuje   

u parkovacích stání vyhrazených pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P zřízených před 
konáním této schůze Rady MČ vydávat povolení k dalšímu užívání i v případě, že nesplňují 
podmínky stanovené touto schůzí Rady MČ.  

 

25. Vyjádření ke konceptu Územního plánu města Kuřimi  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec se nedomnívá, že by navrženým řešením koncepce silniční 
sítě, ať už ve variantě 1 či 2 konceptu Územního  plánu města Kuřimi mělo být zvýšeno 
dopravní zatížení dopravních cest v MČ Brno - Starý Lískovec,  proto se nehodlá k tomuto 
materiálu vyjadřovat a ukládá  OVš odeslat toto stanovisko Rady MČ sekretariátu náměstka 
primátora Statutárního města Brna p. Mgr. Martina Andera Ph. D. 

 

26. Zajištění správy přestupní zastávky Brno – Osová a přestupního terminálu Brno – 

Starý Lískovec, smyčka (ul. Jemelkova) 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s požadavkem zajištění správy : 

1) přestupní zastávky Brno-Osová (stavební objekt SO 06) a  
2) přestupního terminálu Brno – Starý Lískovec, smyčka (ul. Jemelkova) (stavební objekt SO 
07)  

Ukládá OVš sdělit usnesení Rady MČ Odboru dopravy MmB do 10 dnů po vyhotovení 
zápisu z této schůze Rady MČ. 

 



27. Svěřený pozemek p.č. KN 2402 k.ú. Starý Lískovec – pronájem manipulační rampy 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje materiál k dopracování do příští RMČ a ukládá 
připravit variantu s poměrným pronájmem plochy dvora. 
 
28. Žádost o uzavření nájemní smlouvy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nájem nebytových prostor o rozloze 56,2 
m2 nacházejících se v bytovém domě Mikuláškovo nám. 2 v Brně přešel po smrti nájemce na  
syna , bytem Glinkova 6, Brno a schvaluje text návrhu nové Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně 
pronajímatele a nájemcem na straně nájemce, a to ve znění „II.VARIANTA“ s tím, že čl. IV. 
této smlouvy bude aktualizován  k předpokládanému datu podpisu této smlouvy tj. 1.8.2009; 
smlouva bude předložena k odsouhlasení nájmeci a poté předložena ke schválení RMČ.Text 
návrhu nové  Smlouvy o nájmu nebytových prostor je přílohou tohoto bodu jednání. Dále 
ukládá OVV zaslat schválený text nové Smlouvy o nájmu nebytových prostor  
k odsouhlasení nájemci a poté předložit ke schválení RMČ. 
 
29. Smlouva č. 09 9 700 09 00054 se společností AUDIT – DANĚ 

Rada MČ Brno  - Starý Lískovec souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 09 9 700 09 00054 se 
společností AUDIT – DANĚ na provedení veřejnoprávní kontroly u ZŠ Bosonožská 9, která 
je přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje tajemníka ÚMČ předložit uvedenou smlouvu 
smluvním stranám k podpisu do 20.7.2009. 
 
30. Výběr firmy pro realizaci D ětského dopravního hřiště na ulici Dunajská 37 – 45  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu SOMARO CZ, Vidov 40, 370 07 České 
Budějovice jako dodavatele Dětského dopravního hřiště na ulici Dunajská 37 – 45 v MČ Brno 
– Starý Lískovec podle projektové dokumentace zpracované panem Václavem Veverkou, 
autorizovaným technikem pro dopravní stavby, Lidická 84, 434 01 Most, schválené 10/60 
RMČ ze dne 4.2.2008. Ve variantě s dřevěným domečkem. Svislé dopravní značení bude 
upevněno technologickým postupem za použití standardního ukotvení dopravních značek do 
patek – vrtání 4 otvorů do asfaltu pro uchycení patky šrouby cca do hloubky 15cm. Celková 
cena díla vč. DPH bude tedy činit 201 697,-Kč. 
 
31. Likvidace dětských hřišť a pískovišť v MČ Brno –Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu WALER, spol.s r.o., Selská 61, 614 00 
Brno jako zhotovitele likvidace dětských hřišť a pískovišť v MČ Brno – Starý Lískovec 
v souladu s cenovou nabídkou ze dne 15.6.2009 pod č.j. 2811/09/OVš/506/Buš v maximální 
ceně díla 396.389,-Kč vč. DPH s tím, že finanční částka ve výši 200.000,-Kč vč. DPH bude za 
provedené práce uhrazena v letošním roce a zbylý rozdíl, tzn. 196.389,-Kč vč. DPH v roce 
následujícím. Ukládá předložit do příští RMČ návrh smlouvy o dílo. 
 
 

 

 

 



32. Rozpočtové opatření č. 21 – investiční transfer města na rekonstrukci 

vícegeneračního hřiště na ul. Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 21 a ukládá vedoucí OVŠ zajistit provedení 
vyúčtování těchto transferů do 10.1.2010 a zajistit zpracování splátkového kalendáře pro 
čerpaní přidělených prostředků na rekonstrukci. 
  
RO č. 11  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Příjmy          
Přijatý 
investiční 
transfer od 
města 

231 10 0 4221     2,800.000,-  

          
Výdaje          
Rekonstr. 
vícegen.hřiště 
Bosonožská 

232 10 34 12 6121   101 3265  2,800.000,- 

          
Celkem        2,800.000,- 2,800.000,- 
 
 

33. Rozpočtové opatření č. 22 – modernizace BD Kurská, Kyjevská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22 a ukládá vedoucí OSBB zajistit 
provedení vyúčtování těchto transferů v termínu do 18.2.2010 a zajistit splátkový kalendář 
pro čerpání přidělených prostředků určených k modernizaci BD.     
 
RO č. 22  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Neinvestiční 
přijaté 
transfery od 
města  

231 10 0 4121     1,580000,-  

Investiční 
přijaté 
transfery od 
města 

231 10 0 4221     2,700000,-  

Modernizace 
BD Kurská, 
Kyjevská 

232 10 36 12 5341  773    1,580000,- 

Modernizace 
BD Kurská, 
Kyjevská 

232 10 36 12 6121  773  405  2,700000,- 

Celkem        4,280000,- 4,280000,- 
 
 
 

 

 



34. Rozpočtové opatření č. 23 – neinvestiční transfer města pro MŠ Kosmonautů na 

vybavení kuchyně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 23 a ukládá vedoucí OSP ve spolupráci 
s OFIN zajistit vyúčtování s rozpočtem města v termínu do 15.1.2010. 
 
RO č. 23  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Příjmy          
Přijatý 
neinvestiční 
transfer od 
města 

231 10 0 4121     80.000,-  

          
Výdaje          
Vybavení 
kuchyně MŠ 
Kosmonautů  

232 10 31 11 5331    13  80.000,- 

          
Celkem        80.000,- 80.000,- 
 


