
Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 19.8.2009 

 
1. Nebytový prostor Dunajská 41 – změna nájemců 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu nájemců nebytových prostor v  prvním 
nadzemním podlaží  bytového domu na ulici Dunajská č.o. 41  a ukládá  OSBB ukončení 
stávající smlouvy č. 09 2 400 02 00454 o nájmu  nebytových prostor  k  31.8.2009 s  paní 
Lucií Šmorovou a uzavření nové smlouvy  o nájmu předmětných nebytových prostor mezi 
smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, 
zastoupené Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 
Brno  a paní Janou Hutňanovou, IČO : 697 60 217, bytem na ulici Bezručova  č.o. 841, Kuřim 
na dobu neurčitou od 1.9.2009  za nájemné 15 600,- Kč ročně, tj. 3900,- Kč čtvrtletně a 
smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako kadeřnictví. Pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu  smluvním stranám k podpisu do 31.8.2009. 
 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09 2 400 09 000128 – BONO VINO, s r.o., nebytový prostor 

Mikuláškovo nám. č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  umoření vstupní investice ve výši 173.997,00 Kč  
nájemci nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí  č.o. 3, 
společnosti  Bono Vino, s.r.o, se sídlem Francouzská 41, 602 00 Brno, s počátkem umořování 
od 1.9.2009. Ročně bude umořena finanční částka 32 940,- Kč,- ( slovy : třicet dva tisíc devět 
set čtyřicet  korun českých ) tj. 2745,- Kč měsíčně a dále schvaluje  Dodatek č.1 ke smlouvě  
č. 09 2 400 09 00128 o nájmu nebytových prostor v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o. 3 mezi smluvními  stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, 
Dominikánské náměstí 1, zastoupené Vladanem Krásným, starostou MČ Brno – Starý 
Lískovec, Klobásova 9, 625 00 Brno a společností  Bono Vino s.r.o., se sídlem Francouzská 
41, 602 00 Brno. Pověřuje OSBB předložit uvedený Dodatek č.1, který je autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání smluvním stranám k podpisu do 31.8.2009. 
 
 3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 22, 
v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1, v Brně – Starém Lískovci s nájemcem na dobu 
určitou tří měsíců a to od 1.9.2009 do 30.11. 2009 a pověřuje Odbor správy budov a bytů  
předložit smlouvu o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu  do 31.8.2009. 
 
4. Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Přílohu č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 04 0003, která je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání a pověřuje OSBB 
předložit Přílohu č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030 smluvním 
stranám k podpisu do 1.9.2009. 
 
 

 

 

 



 

5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Mikuláškovo nám. č.o. 6 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání 
ZMČ konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 %  tj. 455 156,- Kč z částky poplatku z prodlení 
455 156,- Kč nájemcům, bytem ul. Mikuláškovo nám. č.o. 6, č. bytu 19, Brno – Starý 
Lískovec s tím, že jsou povinni uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 455 156,- Kč 
jednorázově nejpozději v termínu do 30.10.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.8.2010. 
 
6. Žádost o nové projednání prominutí poplatku z prodlení –  Labská č.o. 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec trvá na svém usnesení č. 2 přijatém na 73. schůzi konané dne 
10.6.2009, ve kterém nedoporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec schválit 
prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ 
konaného dne 13.12.2007, ve výši 100 % tj. 67 079,- Kč z částky poplatku z prodlení 67 079,- 
Kč  nájemci bytu     č. 24 na ul. Labská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna 
uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 67 079,- Kč jednorázově nejpozději v termínu 
do 31.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře 
nejpozději v termínu do 31.7.2011 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
trvat  na svém usnesení č. 16 přijatém na XIII./09 zasedání konaném dne 25.6.2009. 
 
7. Žádost o prodloužení termínu splátkového kalendáře – Labská č.o. 21 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 8  přijaté na 70. schůzi konané dne 
13.5.2009, ve kterém doporučila Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec souhlasit se 
sepsáním splátkového kalendáře s  bývalým nájemcem bytu č. 12 na ulici Labská č.o. 21 v 
Brně- Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši 142 330,- Kč bez příslušenství 
s povinností uhradit poslední splátku do 31.12.2010 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – 
Starý Lískovec revokovat své usnesení č. 1 přijaté na XIII./09 zasedání konaném dne 
25.6.2009 a souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s  bývalým nájemcem bytu č. 12 na 
ulici Labská č.o. 21 v Brně–Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši 142 330,- 
Kč bez příslušenství s povinností uhradit poslední splátku do 31.12.2012.   
 
 

8. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží –  Pronájem pozemku U Hřiště –  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením : 
 
1. dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. P-1/97 mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a nájemcem, bytem Útěchovská 1, 644 00 Brno na pronájem pozemku pod garáží 
p.č. KN 1666/13 k.ú. Starý Lískovec k datu 31. srpna 2009 a 

2. smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem   pozemku 1666/13 k. ú. Starý Lískovec, mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a novým nájemcem,  
bytem U Hřiště 17, 625 00 Brno od 1.9.2009 podle návrhu, který je přílohou bodu tohoto 
jednání, pověřuje starostu jejich podpisem a ukládá OVš předložit nájemci smlouvu 
k podpisu do 31.8. 2009. 
 



9. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora –  Pronájem pozemku garážového 

dvora  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením : 
 
1. dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. G-2/96 mezi MČ Brno – Starý 
Lískovec a nájemcem, bytem Útěchovská 1, 644 00 Brno na pronájem ideálního podílu jedné 
dvaapadesátiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku  p. č. KN 1943 k.ú. 
Starý Lískovec k datu 31.8.2009 a  

2. smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné dvaapadesátiny  
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 1943 k. ú. Starý Lískovec, 
mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a novým 
nájemcem bytem Irkutská 321/8, 625 00 Brno od 1.9.2009 podle návrhu, který je přílohou 
bodu tohoto jednání, pověřuje starostu jejich podpisem a ukládá OVš  předložit nájemci 
smlouvu k podpisu do 31.8.2009. 
 
10. Svěřený pozemek p.č. KN 2402 k.ú. Starý Lískovec – pronájem zásobovacího dvora 

Kurská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. KN 2402 k.ú. Starý 
Lískovec – zásobovací dvůr Kurská provozovatelům přilehlých provozoven: 
 

AHOLD Czech Republic, a.s. Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

Prodejna Albert-Kurská 9 

EGV group, spol. s r.o. Poděbradova Drogerie-Kurská 3 

Rozbořil Michal, Kvapilova3,616 00 Brno Restaurace-Kurská 5 

Konečný Martin, Antonína Macka 10, 612 00 Brno Cukrárna-Kurská 7 

První novinová společnost, a.s. Paceřická 2773/1, 193 00 Praha Horní Počernice 

a to dle procentuálního zastoupení zastavěných ploch přilehlých provozoven za cenu 100,-
Kč/m2/rok a ukládá OVš vyvěsit záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 2402 k.ú. Starý 
Lískovec jednotlivým provozovatelům přilehlých provozoven po vyhotovení zápisu z 81. 
schůze RMČ Brno-Starý Lískovec. 

 

11. Výzva k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Montáž evakuačního výtahu do domů zvláštního určení na ul. Kosmonautů 17 a 19“ 

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

 

 

 

 

 



12. Výběr firmy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Odstranění havarijního 

stavu kanalizačních přípojek bytových domů na ul. Osová č.o. 4,6, Vltavská č.o.2 a 

Mikuláškovo nám. č.o. 1,12,15“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výběr firmy TENZA, s.r.o.,IČ: 25570722, 
Svatopetrská č.p.35, or.č. 7, 617 00 Brno  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Odstranění havarijního stavu kanalizačních přípojek bytových domů na ulici, Osová č.o.4, 6, 
Vltavská č.o.2 Mikuláškovo nám. č.o.1, 12, 15“ a ukládá OVš oznámit firmám výsledek 
výběrového řízení a do příští RMČ předložit SOD ke schválení. 

 

13. Žádost o zpětvzetí výpovědi  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zpětvzetím výpovědí nájemní smlouvy 
uzavřené dne 11.12.2007 mezi MČ Brno-Starý Lískovec a nájemcem bytem Syrovice 466, 
664 67 Syrovice a ukládá OVš  po vyhotovení zápisu ze schůze RMČ sdělit nájemci usnesení 
RMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
 
14. Vyjádření MČ Brno – Starý Lískovec k žádosti pro územní řízení a stavební řízení  - 

ELING CZ s r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s napojením stávajícího venkovního vedení NN na 
ulici Svah a Elišky Přemyslovny na distribuční trafostanici, které bude provedeno do nové 
trasy a to podzemním vedením, kterým budou dotčeny pozemky p. č. KN 5, 551/1 a 1746/1 k. 
ú. Starý Lískovec. 
 
 
15. Žádost o přesunutí dětského hřiště z prostoru Mikuláškova  nám. 1-2 do prostrou 

Mikuláškova nám. 5-6 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí žádost č. j. 3479/09/star., kterou je žádáno 
o přestěhování dětského hřiště z prostoru Mikuláškova  nám. 1-2 do prostoru Mikuláškova 
nám. 5-6 a nesouhlasí s přestěhováním dětského hřiště z prostoru Mikuláškova nám.1-2 do 
prostoru Mikuláškova nám. 5-6 a ukládá OVš zpracovat odpověď a sdělit rozhodnutí 
žadatelům. 
 
16. Prostor pro volební kampaň ve Starolískoveckém zpravodaji 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidujících politických 
subjektů v rámci volební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 
stránkách Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm)  za poplatek 
3570,- Kč s DPH. 

 

17. Souhlas s umístěním stánku s občerstvením při akci „Živý Lískovec“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním stánků pro prodej občerstvení na 
pozemcích p. č. KN 555/1, 2, 3 k. ú. Starý Lískovec na ploše cca 60 m2 při akci „Živý 
Lískovec konané dne 5. 9. 2009. 

 



18. Úprava návrhu přílohy č.2 OZV o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec ke 
schválení úpravu provedenou v návrhu přílohy č. 2 návrhu obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku takto: ruší se text: „bez omezení“ a 
nahrazuje se textem: „veřejná prostranství stanovená v článku 1 odst. 2 písm. a-f. 

 

19. Souhlas s dalším užíváním veřejného prostranství U Polikliniky pro stánkový prodej 

po 30.9.2009 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dalším užíváním veřejného prostranství u 
polikliniky na ul. U Pošty pro stánkový prodej od 1. 10. 2009 do 31. 1. 2010. 

 

20. Žádost o doplnění ploch zeleně, návrh výsadby dřevin ve veřejné zeleni, ul. Krymská 

1-3  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh výsadby dřevin ve veřejné zeleni p.č. 
2379/11, p.č. 2379/10 a p.č. 2379/7, k.ú. Starý Lískovec, ul. Krymská 1-3, dle výkresu, který 
tvoří autorizovanou přílohu č. 1 a 2  bodu tohoto jednání a za účelem realizace výsadby 
oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno   
2.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno  
3.František Moudrý, Černého 39, 635 00 Brno  
4.Jiří Kadaňka, Práčata 44, 642 00 Brno  
5.Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
6.Zahrada 11, Ing. Břetislav Čermák, Brožíkova 11, 638 00 Brno   
 
a ukládá komisi životního prostředí provést vyhodnocení došlých nabídek a seznámit s tímto 
usnesením žadatele do 31.8.2009.  
 
 

21. Úpravy ploch veřejné zeleně, výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro zajištění úprav ploch veřejné zeleně p.č. 2211 
ul. Labská 33-35,  p.č. 2416/2 ul. Irkutská 2, p.č. 2203 ul. Dunajská-Oderská, p.č. 2395/1 ul. 
Kyjevská-Jemelkova, spočívající ve dvouřadém uspořádání nášlapných dlaždic v linii 
stávajících prošlapů a p.č. 2194/1 ul. Dunajská-Oderská, spočívající ve výsadbě keřů, 
zatravnění a  umístění lomového kamene, podle předložené cenové nabídky ze dne 30.7.2009 
zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, pro případ odstoupení/stáhnutí cenové 
nabídky tímto zhotovitelem, podle předložené cenové nabídky ze dne 7.8.2009 dalšího 
zhotovitele MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno  a ukládá odboru všeobecnému 
s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali cenovou nabídku a 
předložit ke schválení smlouvu o dílo na příští schůzi rady městské části. 
 
 



22. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00070 na dodání (nákup) a montáž laviček 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00070, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno 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 21 ks laviček Sonáta AU057P 
2)doba plnění – od 21.9.2009 do 5.10.2009 
3)cena za dílo bez DPH 181 900,- Kč, DPH 19% 34 561,- Kč, celkem 216 461,- Kč 
 
a ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 10.9.2009.  
 
 
23. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00069 na dodání a výsadbu dřevin ve 

vnitrobloku ul. Labská 29-37  ̈

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00069, uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou p. 
Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a p. Karlem Zemanem, Černého 818/39, 635 
00 Brno, která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – dodání a výsadba dřevin dle „Návrhu výsadby dřevin ve vnitrobloku ul. 
Labská 29-37“ 
2)doba plnění – od 1.10.2009 do 10.12.2009 
3)cena za dílo bez DPH 113 415,- Kč, DPH 19% 21 548,85 Kč, celkem 134 963,85 Kč 
 
a ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 10.9.2009.  
 
 

24. Návrh na zrušení usnesení RMČ Brno – Starý Lískovec ze dne 22.7.2009, bod č. 14 a 

nové projednání žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Vltavská 13 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec ruší své usnesení ze dne 22.7.2009 přijaté na 78. schůzi 
RMČ pod bodem jednání č. 14 a souhlasí s vybudováním příchodu do chodníku ke 
kontejnerovému stání Vltavská 13 z dvouřadého uspořádání nášlapných dlaždic v místě 
stávajícího stěrkového příchodu na náklady Městské části Brno – Starý Lískovec za 
předpokladu, že Společenství vlastníků jednotek domu Vltavská 13, zastoupené předsedou 
výboru panem Aloisem Valičkem, Vltavská 13, 625 00 Brno, provede předem na vlastní 
náklady úpravu výjezdu kontejnerů z kontejnerového stání ze strany parkoviště a ukládá OVš 
seznámit s tímto usnesením žadatele do 31.8.2009. 
 
 

 

 

 



25. Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se novelizuje Statut města Brna 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit Obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se mění doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. Návrh 
OZV je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá tajemníkovi ÚMČ předložit 
uvedenou vyhlášku k projednání XIV. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
26. Dohoda o spolupráci při realizaci památníku 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec schválit uzavření 
dohody o spolupráci s MČ Brno-Bohunice při realizaci památníku účastníkům 
protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle, která je autorizovanou  přílohou 
bodu tohoto jednání a schvaluje k finančnímu krytí uvedené dohody vyčlenit v rozpočtu MČ 
finanční částku ve výši 25 000,-Kč a pověřuje vedoucího OFIN předložit na 82. schůzi RMČ 
odpovídající rozpočtové opatření (finanční transfer). 
 
27. Vyklizení bytu – 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žaloby o vyklizení : 
 
- bytu č. 2 o velikosti 2+0  na ul. Labská 1 v Brně  
- bytu č. 1 o velikosti 1+0 na ul. Labská 37 v Brně  
. 
Ukládá OVV podat  žaloby o vyklizení bytu u Městského soudu v Brně  do 31.8.2009. 
 
28. Rozpočtové opatření č. 29 – navýšení dotace ZŠ o pronájmy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 29  o navýšení dotace ZŠ Labská a ZŠ 
Bosonožská z pronájmů. 
 
 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
ZŠ Bosonožská 231 10 31 13 5331    28  268 000 
ZŠ Labská 231 10 31 13 5331    29          192 000 
Rezerva  232 10 64 09 5901      -460 000 
          
Celkem         0,- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Rozpočtové opatření č. 30 – investiční transfer města pro MŠ Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 30  - navýšení investičních prostředků pro 
rekonstrukci MŠ Bosonožská o transfer MMB a ukládá  OVŠ zajistit provedení vyúčtování 
tohoto transferu do 15.1.2010. 
  
RO č. 30 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Příjmy          
Přijatý 
investiční 
transfer od 
města 

231 10  4221     3 100.000,-  

          
Výdaje          
Rekonstr. MŠ 
Kosmonautů  

232 10 31 11 6121   11 3192  3 100.000,- 

Celkem        3 100.000,- 3 100.000,- 
 
 
30. Rozpočtové opatření č. 31 – Přesun mezi položkami schváleného rozpočtu 

 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 31  - Přesun financí mezi jednotlivými 
položkami rozpočtu v rámci § rozpočtové skladby a doplnění z položky všeobecná rezerva. 
 
RO č. 31 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Veřejná zeleň 
opravy 

232 10 37 45 5171      -19 000,-- 

Veřejná zeleň  
materiál 

232 10 37 45 5139      -15 000,-- 

Zneškodňování 
odpadu  opravy 

232 10 37 25 5171      34 000,-- 

Všeobecná rezerva 232 10 64 09 5901      -27 000,-- 
Bezpečnost 
silničního provozu 
opravy 

232 10 22 23 5171      5 000,-- 

Územní rozvoj 
služby 

232 10 36 39 5169      6 000,-- 

Investice pro  PO 231 10 31 11 6121    15  16 000,-- 
Celkem         0,- 
 
31. Rozpočtové opatření č. 32 – neinvestiční transfer pro MŠ Kosmonautů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 32 a ukládá  OVŠ ve spolupráci s OVV 
zpracovat smlouvu o předání majetku na MŠ a zajistit vyúčtování  dotace pro MŠ 
Kosmonautů s  rozpočtem města v termínu do 15.1. 2010. Současně revokuje svoje usnesení 
ze dne 8. 7. 2009 pod  č. 34  
 
RO č. 31 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Neinvestiční 
příspěvky PO 

231 10 31 11 5331     13 -80 000 

Dlouhodobý 
majetek PO 

232 10 31 11 5137     13 80 000 

Celkem         0,- 



32. Směna pozemků SmB za stavby TJ Tatran na koupališti – rozdělení pozemku 

koupaliště p.č.KN 461/1 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec nesouhlasí s rozdělením pozemku koupaliště p. č. KN 461/1 
k. ú. Starý Lískovec podle požadavku TJ Tatran, tj. rovnoběžně s plotem tenisových kurtů cca 
20 m dovnitř koupaliště vyznačeného v grafické příloze tohoto bodu jednání a ukládá OVš 
předložit rozdělení pozemku p. č. KN 461/1 k. ú. Starý Lískovec k projednání na jednání mezi 
zástupci Městské části Brno – Starý Lískovec a zástupci TJ Tatran, které se uskuteční dne 20. 
8. 2009.   

 

 


